
 

 
 

EDITAL N.º 37/2013  
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 16/2013 e 36/2013 
 
 
A Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA retifica o Edital nº 16/2013, de 06 de 
fevereiro de 2013, alterando o cronograma referente ao processo seletivo de 
ingresso discente para o curso de Especialização em Metodologia do Ensino de 
Línguas e Literatura, conforme segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
[...] 
 
9 DATAS IMPORTANTES  
 
Art. 18. As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 
seguem: 
a) período de Inscrições: 11/02/2013 a 11/03/2013; 
b) divulgação das inscrições homologadas: 15/03/2013; 
c) data provável da Seleção: de 18/03/2013 a 19/03/2013; 
d) divulgação de Resultados do Processo Seletivo: 20/03/2013; 
e) período para Recursos: 21/03/2013; 
f) divulgação de Resultados Finais: 22/03/2013; 
g) período de Matrícula: 25/03/2013 a 26/03/2013; 
h) data de Previsão do Início do Curso: 01/04/2013. 
 
Art.18 (a) Para o curso de Especialização em Educação Ambiental, as datas 
serão prorrogadas, conforme calendário a seguir:  
a) período de Inscrições: 21/03/2013 até 23h59min;  
b) divulgação das inscrições homologadas: 25/03/2013;  
c) data provável da Seleção: 26/03 a 27/03/2013;  
d) divulgação de Resultados do Processo Seletivo: 28/03/2013;  
e) período para Recursos: até 01/04/2013;  
f) divulgação de Resultados Finais: 02/04/2013;  
g) período de Matrícula: 03/04 a 05/04/2013;  
h) data de Previsão do Início do Curso: 08/04/2013.  
 
[...] 



 

 

Edital 37/13 

02 

 

 
LEIA-SE 
 
[...] 
 
9 DATAS IMPORTANTES  
Art. 18. As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 
seguem: 
a) período de Inscrições: 11/02/2013 a 11/03/2013; 
b) divulgação das inscrições homologadas: 15/03/2013; 
c) data provável da Seleção: de 18/03/2013 a 19/03/2013; 
d) divulgação de Resultados do Processo Seletivo: 20/03/2013; 
e) período para Recursos: 21/03/2013; 
f) divulgação de Resultados Finais: 22/03/2013; 
g) período de Matrícula: 25/03/2013 a 26/03/2013; 
h) data de Previsão do Início do Curso: 01/04/2013. 
 
Art.18 (a) Para o curso de Especialização em Educação Ambiental, as datas 
serão prorrogadas, conforme calendário a seguir:  
a) período de Inscrições: 21/03/2013 até 23h59min;  
b) divulgação das inscrições homologadas: 25/03/2013;  
c) data provável da Seleção: 26/03 a 27/03/2013;  
d) divulgação de Resultados do Processo Seletivo: 28/03/2013;  
e) período para Recursos: até 01/04/2013;  
f) divulgação de Resultados Finais: 02/04/2013;  
g) período de Matrícula: 03/04 a 05/04/2013;  
h) data de Previsão do Início do Curso: 08/04/2013.  
 
Art.18 (b) Para a Especialização em Metodologia do Ensino de Línguas e 
Literatura serão prorrogadas, conforme calendário a seguir:  
a) período de inscrições: 27/03/2013 a 30/04/2013 
b) divulgação das inscrições homologadas: 03/05/2013 
c) data provável da seleção: 09/05/2013 a 10/05/2013 
d) divulgação do resultado do processo: 15/05/2013 
e) período de recursos: 17/05/2013 
f) divulgação dos resultados finais: 21/05/2013 
g) matrícula: 24/06/2013 a 25/06/2013  
h) data da previsão de início do curso: 25/06/2013 - 18h50min  
 
[...] 
 
Bagé, 20 de março de 2013. 
 
   
 
 

Ulrika Arns 
Reitora 


