
 

 
EDITAL N.º 75/2012 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 53/2012 

 

 

A Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA retifica o Edital nº 53/2012, de 20 

de março de 2012, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

[...]  1.1 As inscrições para o processo seletivo para ingresso de discentes nos 
Programa de Pós-Graduação nominado acima, em nível de Mestrado Profissional, 
estarão abertas no período de 26/03 a 27/04/2012, junto à Secretaria da 
Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, de segunda a sexta-feira nos 
seguintes horários, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 17 
horas e 30 minutos, nos endereços mencionados no item 1.2.3. [...] 

[...] 8.2 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 18 a 22/06/2012,  junto à Secretaria 
Acadêmica da Universidade Federal do Pampa, do Campus Bagé, nos seguintes 
horários, de segunda a sexta-feira: das 8 horas às 12 horas e das 13 horas e 30 
minutos às 17 horas e 30 minutos, conforme segue: [...] 

 

Leia-se: 

[...] 1.1 As inscrições para o processo seletivo para ingresso de discentes nos 
Programa de Pós-Graduação nominado acima, em nível de Mestrado Profissional, 
estarão abertas no período de 26/03 a 27/04/2012, junto à Secretaria da 
Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, nos seguintes dias e horários: 
de segunda a quinta das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 18h às 21h; na sexta 
das 9h às 12h e das 14h às 19h,nos endereços mencionados no item 1.2.3.[...] 

 
[...] 8.2 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 18 a 22/06/2012, junto à Secretaria 
Acadêmica da Universidade Federal do Pampa, do Campus Bagé, nos horários 
constantes do item 1.1, conforme segue: [...] 

 
Bagé, 30 de março de 2012. 
 

 
 
 

                                                               Ulrika Arns 
                                                                            Reitora 

 
 

 


