
 

 
 

EDITAL N.º 263/2014 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 251/2014 
 
 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da 

Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com a 

legislação vigente, retifica o Edital nº 251/2014, referente ao ingresso no programa 

de pós-graduação em Engenharia no 1º semestre de 2015 (PPEng), Mestrado 

Acadêmico, Campus Alegrete. 

 

Onde se lê: 

[...] 

6.DAS VAGAS POR PROGRAMA 

6.1 Serão disponibilizadas 13 (treze) vagas para discente do Programa de Pós- 
Graduação em Engenharia conforme a tabela abaixo: 

[...] 

 

Jorge Luis Palacios Felix 
jorge.felix@unipampa.edu.br  

0 

 

[...] 

 

Leia-se: 

[...] 

6.DAS VAGAS POR PROGRAMA 

6.1 Serão disponibilizadas 14 (quatorze) vagas para discente do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia conforme a tabela abaixo: 

[...] 

 

Jorge Luis Palacios Felix 
jorge.felix@unipampa.edu.br  

1 

 

[...] 

Onde se lê: 

[...] 

7 DOS RESULTADOS 

7.1 A divulgação dos resultados finais do processo seletivo previsto neste edital 
será realizada até dia 06/02/2015, nas páginas eletrônicas da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, disponível em http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/  
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, disponível em 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppeng/) 

[...] 
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Leia-se: 

[...] 

7 DOS RESULTADOS 

7.1 A divulgação dos resultados finais do processo seletivo previsto neste edital 
será realizada até dia 13/02/2015, nas páginas eletrônicas da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, disponível em http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/  
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, disponível em 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppeng/) 

[...] 

 

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: 18/12/2014 a 08/01/2015 
b) divulgação das inscrições homologadas: 15/01/2015 
c) data provável da Seleção: 19 a 30/01/2015 
d) divulgação de Resultados do Processo Seletivo: até 02/02/2015 
e) período para Recursos: até 04/02/2015 
f) divulgação de Resultados Finais: até 06/02/2015 
g) período de Matrícula: 02 a 03/03/2015 
h) data de Previsão do Início do Curso: 12/03/2015 

[...] 

 

Leia-se: 

[...] 

9 DATAS IMPORTANTES 

9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que seguem: 
a) período de Inscrições: 18/12/2014 a 08/01/2015 
b) divulgação das inscrições homologadas: 15/01/2015 
c) data provável da Seleção: 19/01 a 06/02/2015 
d) divulgação de Resultados do Processo Seletivo: até 11/02/2015 
e) período para Recursos: até 12/02/2015 
f) divulgação de Resultados Finais: até 13/02/2015 
g) período de Matrícula: 02 a 03/03/2015 
h) data de Previsão do Início do Curso: 12/03/2015 

[...] 

 

 

Bagé, 02 de Dezembro de 2014.  

 
 
 
  

Almir Barros da Silva Santos Neto 
                                                                                    Vice-Reitor no exercício da Reitoria 
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