EDITAL N.º 180/2012
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 129/12
A Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA retifica o Edital nº 129/2012, Processo
Seletivo para Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado
Profissional - Campus Jaguarão, de 21 de maio de 2012, referente alteração de datas
diversas conforme abaixo:
1) Onde se lê:
(...)
1. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
1.1 As inscrições para o processo seletivo para ingresso de discentes nos Programa de PósGraduação nominado acima, em nível de Mestrado Profissional, estarão abertas no período
de 22/06 a 10/07, junto à Secretaria Acadêmica do Campus Jaguarão da Universidade
Federal do Pampa, de segunda a sexta-feira nos seguintes turnos e horários: turno da
manhã, das 10 horas às 12 horas, e turno da tarde, das 16 horas às 18 horas no endereço a
ser mencionado no item 1.2.3.
(...)
Leia-se:
(...)
1. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
1.1 As inscrições para o processo seletivo para ingresso de discentes nos Programa de PósGraduação nominado acima, em nível de Mestrado Profissional, estarão abertas no período
de 22/06 a 24/07, junto à Secretaria Acadêmica do Campus Jaguarão da Universidade
Federal do Pampa, de segunda a sexta-feira nos seguintes turnos e horários: turno da
manhã, das 10 horas às 12 horas, e turno da tarde, das 16 horas às 18 horas no endereço a
ser mencionado no item 1.2.3.
(...)

2) Onde se lê:
(...)
4 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.3 As inscrições homologadas serão divulgadas, dia 16 de julho de 2012, na página
eletrônica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
http :/ / porteiras . r . UNIPAMPA . edu . br / portais / prpg e na página do Curso
http://cursos.UNIPAMPA.edu.br/cursos/ppgedu.
(...)
Leia-se:
(...)
4 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.3 As inscrições homologadas serão divulgadas, dia 30 de julho de 2012, na página
eletrônica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
http :/ / porteiras . r . UNIPAMPA . edu . br / portais / prpg e na página do Curso
http://cursos.UNIPAMPA.edu.br/cursos/ppgedu.
(...)

3) Onde se lê:
(...)
7 DOS RESULTADOS
7.1 A divulgação do resultado do processo seletivo previsto neste edital será
realizada até dia 06/08/2012, na página eletrônica da Pró-Reitoria de PósGraduação, disponível no seguinte endereço:
http :/ / porteiras . r . UNIPAMPA . edu . br / portais / prpg / e na página do Curso, disponível
no seguinte endereço: http://cursos.UNIPAMPA.edu.br/cursos/ppgedu/
(...)
Leia-se:
(...)
7 DOS RESULTADOS
7.1 A divulgação do resultado do processo seletivo previsto neste edital será
realizada até dia 17/08/2012, na página eletrônica da Pró-Reitoria de PósGraduação, disponível no seguinte endereço:
http :/ / porteiras . r . UNIPAMPA . edu . br / portais / prpg / e na página do Curso, disponível
no
seguinte endereço: http://cursos.UNIPAMPA.edu.br/cursos/ppgedu/
(...)

4) Onde se lê:
(...)
8 DA MATRÍCULA
8.1 Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de 5(cinco)
vagas por Linha de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), no
item 6.1.
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 08 a 10 de agosto de 2012, junto à Coordenação do Curso ou à
Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) do Campus
Jaguarão, da Universidade Federal do Pampa, nos seguintes horários, de segunda a quartafeira: das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, conforme segue:
1. Sala da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGEdu), do Campus Jaguarão -– Endereço: Rua Conselheiro Diana, n.650,
Bairro Kennedy - Jaguarão - RS - CEP: 96300-000. Telefone: (53) 3261-4269;
(53) 3240-5450.
(...)
Leia-se:
(...)
8 DA MATRÍCULA
8.1 Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de 5(cinco)
vagas por Linha de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), no
item 6.1.
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 20 a 24 de agosto de 2012, junto à Coordenação do Curso ou à
Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) do Campus
Jaguarão, da Universidade Federal do Pampa, nos seguintes horários, de segunda a quarta-
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feira: das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, conforme segue:
1. Sala da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), do
Campus Jaguarão -– Endereço: Rua Conselheiro Diana, n.650, Bairro Kennedy - Jaguarão RS - CEP: 96300-000. Telefone: (53) 3261-4269; (53) 3240-5450.
(...)

5) Onde se lê:
(...)
9 DATAS IMPORTANTES
9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que seguem:
a) período de Inscrições: 22/06 a 10/07/2012
b) divulgação das inscrições homologadas: 16/07/2012
c) data provável da Seleção: 19/07 a 27/07/2012
d) divulgação de Resultados do Processo Seletivo: até 31/07/2012
e) período para Recursos: Até 03 dias após a divulgação dos resultados
f) divulgação de Resultados Finais: 06/08/2012
g) período de Matrícula: 08 a 10/08/2012
j) data de Previsão do Início do Curso: 17/08/2012 (sexta feira)
(...)
Leia-se:
(...)
9 DATAS IMPORTANTES
9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que seguem:
a) período de Inscrições: 22/06 a 24/07/2012
b) divulgação das inscrições homologadas: 30/07/2012
c) data provável da Seleção: 06/08 a 10/08/2012
d) divulgação de Resultados do Processo Seletivo: até 13/08/2012
e) período para Recursos: Até 03 dias após a divulgação dos resultados
f) divulgação de Resultados Finais: 17/08/2012
g) período de Matrícula: 20 a 24/08/2012
j) data de Previsão do Início do Curso: 31/08/2012 (sexta feira) e 01/09
(...)
Bagé, 10 de julho de 2012.

Ulrika Arns
Reitora
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