
 

EDITAL 141/2014 
  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 112/2014  
 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital nº 112/2014, referente ao 
ingresso de discentes na Especialização em História Africana, Afro-Brasileira e 
Indígena.  
 
Onde se lê: 
 
 [...] 
Art. 6º A inscrição poderá se realizada no período de 19 de maio a 06 de junho 

de 2014. 

 [...] 
 
Leia-se 
 
[...] 
Art. 6º A inscrição poderá se realizada no período de 19 de maio a 30 de junho 

de 2014. 

[...] 
 
Onde se lê: 
[...] 
Art. 15º A divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo previsto 

neste edital será realizada até o dia 13 de Junho de 2014, na página eletrônica 

do Curso e da PROPG e no site do campus Uruguaiana.  

Art. 16º Pedidos de recursos deverão ser realizados exclusivamente através de 

correspondência eletrônica pelo endereço martasilveira@unipampa.edu.br no 

dia 16 de Junho de 2014. 

Art. 17º A divulgação dos resultados finais contemplando exame de recursos 

solicitados será realizado até o dia 19 de Junho de 2014. 

[...] 
 
Leia-se 
[...] 
Art. 15º A homologação das inscrições será publicada dia 08 de julho na 

página eletrônica do curso e da PROPG;  
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Os candidatos com inscrições homologadas deverão comparecer para 

entrevista nos dias 14,15 e 16 de Julho, segundo lista previamente divulgada 

na página eletrônica do curso e da PROPG na sala do NEAB junto ao setor de 

laboratórios do curso de Educação Física no Campus de Uruguaiana; 

 

A divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo previsto neste 

edital será realizada até o dia 17 de Julho de 2014, na página eletrônica do 

Curso e da PROPG e no site do campus Uruguaiana.  

Art. 16º Pedidos de recursos deverão ser realizados exclusivamente através de 

correspondência eletrônica pelo endereço martasilveira@unipampa.edu.br nos 

dias 18 e 19 de Julho de 2014. 

Art. 17º A divulgação dos resultados finais contemplando exame de recursos 

solicitados será realizado até o dia 22 de Julho de 2014. 

[...] 

 

Onde se Lê: 

Art. 19º As matrículas dos candidatos classificados no processo seletivo, serão 

realizadas mediante comparecimento do mesmo, devidamente identificado, ou 

por meio de procuração oficial, no período de 23 a 24 de Junho de 2014, junto 

à Secretaria Acadêmica da Universidade Federal do Pampa, Campus 

Uruguaiana no endereço BR 472 - Km 592 - Caixa Postal 118 - Uruguaiana - 

RS - CEP: 97500-970), munidos dos seguintes documentos: 

[...] 

 

Leia-se: 

Art. 19º As matrículas dos candidatos classificados no processo seletivo, serão 

realizadas mediante comparecimento do mesmo, devidamente identificado, ou 

por meio de procuração oficial, no período de 05 a 06 de Setembro de 2014, 

junto à Secretaria Acadêmica da Universidade Federal do Pampa, Campus 

Uruguaiana no endereço BR 472 - Km 592 - Caixa Postal 118 - Uruguaiana - 

RS - CEP: 97500-970), munidos dos seguintes documentos: 

[...] 
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Onde se Lê: 

[...] 

Art. 21º As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 

seguem: 

a) Período de inscrições: 19 de maio a 06 de junho de 2014. 

b) Realização de entrevistas: 11 e 12 de junho de 2014. 

c) Divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo: dia 13 de 

junho de 2014. 

d) Período para recursos: 16 de junho de 2014. 

e) Divulgação dos resultados finais: dia 19 de junho de 2014. 

f) Período de matrícula: de 23 a 24 de junho de 2014. 

g) Data de início do curso: 27 de junho de 2014. 

[...] 

 

Leia-se: 

[...] 

Art. 21º As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 

seguem: 

a) Período de inscrições: 19 de maio a 30 de junho de 2014. 

b) Homologação das Inscrições: 08 de Julho 

c) Realização de entrevistas: 14,15 e 16 de julho de 2014. 

d) Divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo: dia 17 de 

julho de 2014. 

e) Período para recursos: 18 e 19 de julho de 2014. 

f) Divulgação dos resultados finais: dia 22 de julho de 2014. 

g) Período de matrícula: de 05 a 06 de Setembro de 2014. 

h) Data de início do curso: 27 de Setembro de 2014. 

 

Bagé, 02 de junho de 2014. 

 

 

 

         Ulrika Arns 
                               Reitora 


