
  
Processo: Processo Seletivo para ALUNOS EM REGIME ESPECIAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO (EspPos) 
Ficha de Inscrição online 
 

 
Período de Trabalho Remoto 

Disciplinas Remotas 
 

 
As orientações sobre o Regime Especial de Pós-Graduação (EspPos) e formulários 

estão disponíveis em: https://sites.unipampa.edu.br/prpg/processo-seletivo-regime-

especial/ 

 

1. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI): 

 Publicação no site e envio de orientação e calendário às Coordenações dos 

Programas de Pós-Graduação (PPGs). 

 

2. Coordenação do Programa de Pós-Graduação (PPG), com apoio da Secretaria 

Acadêmica ou a de Pós-graduação do Campus: 

 Define os critérios de ingresso nessa modalidade e o número de vagas que 

disponibilizará, observando as Normas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade e o Regimento do PPG; 

 Até a data indicada no calendário, informa à PROPPI, pelo e-mail 

posgraduacao@unipampa.edu.br, o número de vagas a serem ofertadas pelo 

PPG (em número de alunos); 

 Divulga no site do PPG as informações para os interessados: vagas, critérios, 

quem pode se inscrever e outros. 

 

3. PROPPI 

 Solicita ao Núcleo de Registro o lançamento do processo seletivo no Sistema de 

Informações para o Ensino (SIE), com o número de vagas enviado pela 

Coordenação do PPG; 

 Confecciona a ficha de inscrição no Sistema de Gestão Unificada de Recursos 

 Institucionais (Guri); 

 Insere o link com as orientações aos candidatos no Guri; 

 

4. Candidato: 
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 Realiza a inscrição online, preenchendo a ficha de inscrição online disponível 

Sistema Guri no endereço eletrônico:  

http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/ e antes da finalização da 

ficha anexa no campo “arquivos da inscrição/selecionar arquivos” os 

documentos solicitados na “orientação aos interessados”,  digitalizados e, 

obrigatoriamente, no formato Portable Document Format (PDF): 

 Acompanha o processo e aguarda o resultado que será publicado no site do 

curso e no Sistema Guri; 

 

5. Coordenação do PPG, com apoio da Secretaria Acadêmica ou a de Pós-

graduação do Campus: 

 Acompanha as inscrições dos candidatos no Sistema Guri; 

 Encaminha as solicitações para análise da Comissão de Seleção ou Comissão 

de Curso; 

 Publica a relação dos candidatos deferidos e aprovados no sistema Guri, até a 

data indicada no calendário da PROPPI; 

 Encaminha a relação dos aprovados à Secretaria Acadêmica ou a de Pós-

Graduação para que procedam as matrículas. 

 

6. Secretaria Acadêmica ou de Pós-Graduação 

 Recebe a relação dos alunos a serem matriculados em regime especial da 

coordenação do curso; 

 Baixa a documentação anexada na ficha de inscrição do Guri e cria pasta virtual 

para o candidato; 

 Verifica se o candidato enviou todos os documentos necessários para a 

matrícula; 

 Realiza a oferta de disciplinas no SIE para o curso em EspPos, de acordo com 

as disciplinas solicitadas pelos alunos e aprovadas pelo curso ou abre disciplina 

já existente para “qualquer aluno pode se matricular”, se for o caso; 

 Efetua “confirmação de vaga” dos candidatos no curso em EspPos; 

 Efetiva a matrícula em disciplinas dos alunos aprovados. 
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