EDITAL N.º 262/2015
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 235/2015
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 235/2015, referente ao acréscimo do projeto
de pesquisa impresso no processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em
Ciências Biológicas (PPGCB), em nível de Mestrado e Doutorado Acadêmico,
Campus São Gabriel.
Onde se lê:
(...)
3.1.1 Para o mestrado:
a) Ficha de inscrição online, de preenchimento obrigatório que será disponibilizada no
endereço eletrônico http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/ . Após o
preenchimento e envio dos dados, a ficha deverá ser impressa, assinada pelo
candidato, e anexada aos demais documentos para a realização da inscrição e
homologação junto ao programa de pós-graduação;
b) Cópia impressa do currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, modelo
completo
c) Fotocópia do diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida
pelo Ministério da Educação, exceto para o caso da alínea b do item 2.1;
d) Fotocópia do histórico escolar completo da graduação;
e) Fotocópia da carteira de identidade e do CPF, se brasileiro, ou do passaporte
válido, se estrangeiro;
f) Os candidatos graduandos deverão apresentar atestado original de provável
formando, indicando o período previsto para a conclusão do curso, fornecido pela
Instituição de Ensino Superior à qual estejam vinculados;
g) Planilha de Avaliação de Currículos (Anexo I), devidamente preenchida e assinada
pelo candidato.
(...)

Leia-se:
(...)
3.1.1 Para o mestrado:

a) Ficha de inscrição online, de preenchimento obrigatório que será disponibilizada no
endereço eletrônico http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/ . Após o
preenchimento e envio dos dados, a ficha deverá ser impressa, assinada pelo
candidato, e anexada aos demais documentos para a realização da inscrição e
homologação junto ao programa de pós-graduação;
b) Cópia impressa do currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, modelo
completo
c) Fotocópia do diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida
pelo Ministério da Educação, exceto para o caso da alínea b do item 2.1;
d) Fotocópia do histórico escolar completo da graduação;
e) Fotocópia da carteira de identidade e do CPF, se brasileiro, ou do passaporte
válido, se estrangeiro;
f) Os candidatos graduandos deverão apresentar atestado original de provável
formando, indicando o período previsto para a conclusão do curso, fornecido pela
Instituição de Ensino Superior à qual estejam vinculados;
g) Planilha de Avaliação de Currículos (Anexo I), devidamente preenchida e assinada
pelo candidato.
h) Projeto de pesquisa impresso, de acordo com o item 5.4.1.1.
(...)

Bagé, 03 de novembro de 2015.

Ulrika Arns
Reitora
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