
 

 
 

 
EDITAL N.º 253/2015 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 187/2015 

 
 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da 
Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital Nº 
187/2015, de 03 de julho de 2015, item 9 (DATAS IMPORTANTES), e o Anexo VIII 
(DOCENTES MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO). 
 
Onde se lê: 

(...) 

9 DATAS IMPORTANTES 

e) Resultado da análise de pré-projetos: até 09/10/2015. 
f) Período para interpor recurso aos resultados da avaliação de pré-projetos: até 

13/10/2015 
g) Período de resposta aos possíveis recursos da avaliação de pré-projetos e 

divulgação dos resultados definitivos da análise de pré-projetos: até 
20/10/2015. 

h) Data de realização da prova escrita: 26/10/2015, às 8 h 30 min, no Auditório do 
Campus Bagé. 

i) Divulgação dos resultados provisórios da prova escrita: 29/10/2015. 
j) Período para interpor recurso aos resultados da prova escrita: 5/11/2015. 
k) Período de resposta aos possíveis recursos da prova escrita e divulgação dos 

resultados definitivos da prova escrita: 10/11/2015. 
l) Data da realização da prova de proficiência em língua adicional: 13/11/2015, às 

14 h, no Auditório do campus Bagé. 
m)  Divulgação dos resultados provisórios da prova de proficiência em língua 

adicional: até 20/11/2015. 
n) Período para interpor recurso aos resultados da prova de proficiência em língua 

adicional: 25/11/2015. 
o) Período de resposta aos possíveis recursos da prova de proficiência em língua 

adicional e divulgação dos resultados finais: 30/11/2015. 
p) Período de matrícula dos alunos regulares: 10/12/2015. 
q) Período de solicitação de matrícula para alunos em regime especial: 

11/12/2015. 
r) Divulgação dos resultados de vaga para alunos em regime especial em 

componentes curriculares eletivos: 15/12/2015. 
s) Matrícula dos alunos em regime especial: 17/12/2015. 
t) Data de previsão do início do curso: 10 de março de 2016. 
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Leia-se: 

(...) 

9 DATAS IMPORTANTES 

e) Resultado da análise de pré-projetos: até 27/10/2015. 

f) Período para interpor recurso aos resultados da avaliação de pré-projetos: até 
03/11/2015. 

g) Período de resposta aos possíveis recursos da avaliação de pré-projetos e divulgação 
dos resultados definitivos da análise de pré-projetos: até 10/11/2015.  

h) Data de realização da prova escrita: 16/11/2015, às 8 h 30 min, no Auditório do 
Campus Bagé. 

i) Divulgação dos resultados provisórios da prova escrita: 20/11/2015.  

j) Período para interpor recurso aos resultados da prova escrita: 24/11/2015. 

k) Período de resposta aos possíveis recursos da prova escrita e divulgação dos 
resultados definitivos da prova escrita: 27/11/2015. 

l) Data da realização da prova de proficiência em língua adicional: 04/12/2015, às 14 h, 
no Auditório do campus Bagé. EDITAL N.º 187/2015.  

m) Divulgação dos resultados provisórios da prova de proficiência em língua adicional: até 
11/12/2015. 

n) Período para interpor recurso aos resultados da prova de proficiência em língua 
adicional: 15/12/2015.  

o) Período de resposta aos possíveis recursos da prova de proficiência em língua 
adicional e divulgação dos resultados finais: 18/12/2015. 

p) Período de matrícula dos alunos regulares: 05/01/2016.  

q) Período de solicitação de matrícula para alunos em regime especial: 06/01/2016.  

r) Divulgação dos resultados de vaga para alunos em regime especial em componentes 
curriculares eletivos: 11/01/2016.  

s) Matrícula dos alunos em regime especial: 12/01/2016.  

t) Data de previsão do início do curso: 10 de março de 2016. 

 

Onde se lê: 

(...) 

Anexo VIII 

DOCENTES MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Subcomissão de avaliação da prova escrita:  

- Profa. Dra. Carolina Fernandes;  

- Profa. Dra. Silvana Silva;  

- Profa. Dra. Valesca Brasil Irala. 

 

 



 

 
 

EDITAL N.º 253/2015 
3 

 

 
 

Leia-se:  

(...) 

Anexo VIII 

DOCENTES MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Subcomissão de avaliação da prova escrita:  

- Prof.ª  Dr.ª Taíse Simioni 

- Prof.ª Dr.ª Vera Lúcia Cardoso Medeiros 

- Prof.ª Dr.ª Zila Letícia  Goulart  Pereira Rêgo 

 

Bagé, 26 de outubro de 2015. 

 
 

 
 
 

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


