
 

PROCESSO SELETIVO SiSU/UNIPAMPA 2019 

RESULTADO PROVISÓRIO DAS SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULA 
 

A Coordenação do Processo Seletivo SiSU/UNIPAMPA 2019 divulga o resultado das 

solicitações de matrícula e entrevistas dos candidatos classificados na Chamada Regular. 

O candidato que teve sua confirmação de matrícula deferida será matriculado pela 

Secretaria Acadêmica nos componentes curriculares do primeiro semestre do curso em que obteve 

a vaga. O candidato que teve sua solicitação de matrícula ou parecer de qualquer comissão de 

validação indeferidos poderá complementar documentação ou interpor recurso conforme Edital nº 

428/2018.   

Cópia fotostática simples dos pareceres das comissões de validação estarão disponíveis 

para retirada pelo candidato ou de seu representante legal na Secretaria Acadêmica da Unidade 

Universitária do curso para o qual obteve a vaga.  

Atenção candidato que tiveram solicitação de matrícula indeferida: 

• Se você fez solicitação de matrícula presencial, a complementação de documentação 

também deverá ser presencial na Secretaria Acadêmica da Unidade. 

• Se você fez solicitação de matrícula on-line, a complementação de documentação também 

deverá ser on-line pelo sistema GURI. 

Os candidatos que necessitam complementar a documentação foram notificados por e-mail. Em 

caso de dúvida, entre em contato com a secretaria da unidade do curso 

O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de matrícula 

deverá fazê-lo conforme modelo (Anexo K do Edital N.º 428/2018) e endereçá-lo à Comissão 

Institucional do Processo Seletivo SiSU 2019 por meio do endereço eletrônico 

sisu.recursos@unipampa.edu.br. 

Anexo K – Formulário para interposição de recurso contra indeferimento de matrícula 

 

Atenção aos prazos para interposição de recursos e complementação de matrícula:  

Interposição de recurso em relação ao Resultado Provisório das Solicitações 
de Matrícula, via e-mail sisu.recursos@unipampa.edu.br , conforme item 9.9 
do Edital nº 428/2018. 

07 e 08/02 até 
14:00 

Data limite para complementação da 
documentação conforme item 8 do 
Edital nº 428/2018. 

Presencial na Unidade Acadêmica 
do curso pretendido 

07 e 08/02   
8:00 até 14:00* 

Via internet, na página do 
SiSU/UNIPAMPA 2019: 
http://www.unipampa.edu.br/sisu 

07 e 08/02 até 
14:00 

* Horário de Funcionamento das Secretarias Acadêmicas 
 

 

Bagé, 06 de fevereiro de 2019. 
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