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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº  448/2021
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O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, re�fica o Edital nº 448/2021, de 20 de dezembro de 2021, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em
21 de dezembro de 2021, re�ficado pelo edital nº 452/2021, de 22 de dezembro de 2021, publicado no Bole�m de Serviço
Eletrônico em 22 de dezembro de 2021, nos seguintes termos:

 

 

Onde se lê:

(...)

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DESTINADAS AO

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR 2022/1

(...)

CAMPUS BAGÉ

(...)

CURSO 2º
CICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO DE
PRIMEIRA

GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE   

DIPLOMA

CRITÉRIOS
ESPECÍFICOS DO

CURSO
(...)        

Letras - Português e Literaturas
da Língua Portuguesa
Licenciatura/Noturno

- 7 8 3 7 5

Transferência
Voluntária e Portador

de Diploma:
terão prioridade,

nesta ordem:
a) candidatos

oriundos de cursos de
Letras;

b) candidatos
oriundos de

Licenciaturas.
 

As demais
modalidades seguirão
os critérios gerais do

edital.
Letras - Línguas Adicionais:

Inglês, Espanhol e Respec�vas
Literaturas

Licenciatura/Integral

- 18 18 5 18 18 Transferência
Voluntária e Portador

de Diploma:
terão prioridade,

nesta ordem:
a)candidatos

oriundos de cursos de
Licenciatura em

Letras;
b)candidatos

oriundos de cursos de
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Bacharelado em
Letras;

c)candidatos
oriundos de outros

cursos.
 

As demais
modalidades seguirão
os critérios gerais do

edital.

Matemá�ca
Licenciatura/Noturno - 37 10 10 10 10

Todas as
modalidades:

Segue os critérios
gerais do edital.

(...)        

(...)

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

(...)

CURSO 2º
CICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO DE
PRIMEIRA

GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE    DIPLOMA

CRITÉRIOS
ESPECÍFICOS DO

CURSO
(...)       

Geologia
Bacharelado/Integral - 12 12 12 12 11

 
Segue os critérios
gerais do edital.

(...)       
 
 
 

(...)

CAMPUS JAGUARÃO

(...)

CURSO 2º CICLO REINGRESSO REOPÇÃO
CONCLUSÃO DE

PRIMEIRA
GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE

DIPLOMA

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO
CURSO

(...)        

Pedagogia
Licenciatura/Noturno - 10 5 7 5 10

Transferência Voluntária:
 terão prioridade, nesta

ordem:
a) candidatos oriundos  dos 
cursos  de Licenciatura em

Pedagogia;
b) candidatos oriundos dos

cursos de outras
Licenciaturas.

 
Portador de Diploma:

terão prioridade, nesta
ordem:

a) diplomados em
Licenciaturas;

b) diplomados em outras
áreas.

 
As demais

modalidades seguirão os
critérios gerais do edital.

(...)        

(...)

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

(...)

CURSO 2º
CICLO

REINGRESSO REOPÇÃO CONCLUSÃO DE
PRIMEIRA

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE   

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO
CURSO



GRADUAÇÃO DIPLOMA

Administração
Bacharelado/Diurno - 4 3 1 1 1

Reingresso e reopção:
atender aos critérios de

aproveitamento para dispensa
das seguintes disciplinas:

ESTUDOS SOCIAIS E
ANTROPOLÓGICOS
FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRAÇÃO

FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA
POLÍTICA

FUNDAMENTOS DE
CONTABILIDADE

LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL

MATEMÁTICA APLICADA
DIREITO DO TRABALHO

 
As demais

modalidades seguirão os
critérios gerais do edital.

Administração
Bacharelado/Noturno - 4 10 - - -

Reingresso e reopção:
atender aos critérios de

aproveitamento para dispensa
das seguintes disciplinas:

ESTUDOS SOCIAIS E
ANTROPOLÓGICOS
FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRAÇÃO

FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA
POLÍTICA

FUNDAMENTOS DE
CONTABILIDADE

LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL

MATEMÁTICA APLICADA
DIREITO DO TRABALHO

 
As demais

modalidades seguirão os
critérios gerais do edital.

Relações
Internacionais

Bacharelado/Integral
- 3 4 3 4 3 Segue os critérios gerais do

edital.

(...)

CAMPUS SÃO BORJA 

(...)

CURSO 2º
CICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO
DE

PRIMEIRA
GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE   

DIPLOMA

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO
CURSO

(...)        
Direito

(Bacharelado/Integral)
- - 1 - - - Reopção:

terão prioridade alunos
regularmente matriculados em

curso de graduação ofertado pelo
Campus São Borja, e que tenham

cursado ou estejam cursando
componentes no Curso de Direito.
Havendo mais de três candidatos
nesta situação, a classificação se

dará na seguinte ordem:
a) discente com maior número de

créditos integralizados no Curso de
Direito;

b) maior aproveitamento (média)
nos componentes curriculares



integralizados no Curso de Direito.
 

2º Ciclo de Formação:
havendo mais de um candidato, a
vaga será des�nada ao candidato
com melhor desempenho em seu

histórico de bacharelado ou
licenciatura interdisciplinar.

 
Portador de Diploma:

havendo mais de um candidato,
terá prioridade o que for graduado
em área afim ao Curso de Direito.

Em caso de empate, a vaga irá para
o candidato com maior idade.

As demais modalidades seguirão
os critérios gerais do edital.

(...)

CAMPUS URUGUAIANA

(...)

CURSO 2ºCICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO
DE

PRIMEIRA
GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE   

DIPLOMA

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO
CURSO

Educação Física
(Licenciatura) - - 2 - - - Segue os critérios gerais do

edital.



 
 
 
 

Enfermagem
(Bacharelado/Integral)

 
 
 
 
-

 
 
 
 
1

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
-

 
 
 
 
-

 
 
 
 
-

Reopção:
O candidato deverá ter cursado

e aprovado todos os
componentes curriculares do
núcleo de conhecimento das

ciências biológicas e da saúde,
previstas no Projeto Pedagógico

do Curso de Graduação em
Enfermagem.

 
Reingresso ou Transferência

Voluntária:
O candidato deverá ter cursado

e aprovado em todos os
componentes da área materno-

infan�l. previstas no Projeto
Pedagógico do Curso de

Graduação em Enfermagem.
 

Critérios de desempate:
1º maior número de

componentes curriculares
cursados aproveitáveis no curso

pretendido;
2º maior média nas disciplinas

cursadas aproveitáveis no curso
pretendido;

3º menor número de
reprovações por frequência;

4º menor número de
reprovações por nota;
5º menor número de

trancamentos de curso;
6º menor número de

trancamentos de componentes
curriculares.

 
Portador de Diploma:

a) graduados na área de
Ciências da Saúde;

b) o candidato deverá ter
cursado e aprovado em todos os

componentes curriculares do
núcleo de conhecimento das

ciências biológicas e da saúde,
previstas no Projeto Pedagógico

do Curso de Graduação em
Enfermagem.

 
Critérios de desempate:

1º maior número de
componentes curriculares

cursados aproveitáveis no curso
pretendido;

2º maior média nas disciplinas
cursadas aproveitáveis no curso

pretendido;
3º menor tempo de conclusão

do curso.



 
 
 
 
 
 

Ciências da Natureza
Licenciatura/Noturno

 
 
 
 
 
 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reopção:
Segue os critérios gerais do

edital.
 

Reingresso:
O candidato deverá ter cursado

e ob�do aprovação em
componentes curriculares que

integralizem no mínimo 300
(trezentas) horas no Curso de

Licenciatura em Ciência da
Natureza.

 
Transferência Voluntária:

O candidato deverá ter cursado
e ob�do aprovação em

componentes curriculares que
integralizem no mínimo 300

(trezentas) horas
reaproveitáveis no Curso de
Licenciatura em Ciência da

Natureza.
 

Portador de Diploma:
O candidato deverá ter cursado

e ob�do aprovação em
componentes curriculares que

integralizem no mínimo 300
(trezentas) horas

reaproveitáveis no Curso de
Licenciatura em Ciência da

Natureza.
Para a modalidade Portador de

Diploma serão aceitas inscrições
mediante atestado de provável

formando no presente semestre
le�vo. Neste caso, o atestado de

provável formando deverá ser
subs�tuído pela cópia do
diploma o cer�ficado de
conclusão de curso até a

matrícula, sob pena da perda
da vaga.



Medicina Veterinária
Bacharelado/Integral - 2 2 1 1 1

Reopção:
Serão levados em conta os
seguintes requisitos: - 300

(trezentas) horas cursadas e
aprovadas no curso de origem;

o critério de classificação
será o maior número de

carga horária
aproveitável no curso de

Medicina Veterinária;
o critério de desempate

será a maior média
aritmé�ca de

componentes curriculares
aproveitáveis no curso de

Medicina Veterinária.

 
Reingresso:

O candidato deverá ter cursado
e ob�do aprovação em

componentes curriculares que
integralizem no mínimo 345

(trezentas e quarenta e cinco)
horas no curso de Medicina

Veterinária.
 

Transferência Voluntária:
O candidato deverá ter cursado

e ob�do aprovação em
componentes curriculares que

integralizem no mínimo 735
(setecentas e trinta e cinco)
horas no curso de Medicina

Veterinária.
 

Portador de Diploma:
O candidato deverá ter cursado

e ob�do aprovação em
componentes curriculares que

integralizem no mínimo 735
(setecentos e trinta e cinco)
horas no curso de Medicina

Veterinária.
Para a modalidade Portador de

Diploma serão aceitas inscrições
mediante atestado de provável

formando no presente semestre
le�vo. Nesse caso, o atestado de

provável formando deverá ser
subs�tuído pela cópia do
diploma ou cer�ficado de
conclusão de curso até a

matrícula, sob pena da perda
da vaga.

(...)

 

Leia-se:

(...)

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DESTINADAS AO

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR 2022/1



 

(...)

CAMPUS BAGÉ

(...)

CURSO 2º
CICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO DE
PRIMEIRA

GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE   

DIPLOMA

CRITÉRIOS
ESPECÍFICOS DO

CURSO
(...)        

Letras - Português e Literaturas
da Língua Portuguesa
Licenciatura/Noturno

1 7 8 3 7 5

Transferência
Voluntária e Portador

de Diploma:
terão prioridade,

nesta ordem:
a) candidatos

oriundos de cursos de
Letras;

b) candidatos
oriundos de

Licenciaturas.
 

As demais
modalidades seguirão
os critérios gerais do

edital.

Letras - Línguas Adicionais:
Inglês, Espanhol e Respec�vas

Literaturas
Licenciatura/Integral

1 18 18 5 18 18

Transferência
Voluntária e Portador

de Diploma:
terão prioridade,

nesta ordem:
a)candidatos

oriundos de cursos de
Licenciatura em

Letras;
b)candidatos

oriundos de cursos de
Bacharelado em

Letras;
c)candidatos

oriundos de outros
cursos.

 
As demais

modalidades seguirão
os critérios gerais do

edital.

Matemá�ca
Licenciatura/Noturno 1 37 10 10 10 10

Todas as
modalidades:

Segue os critérios
gerais do edital.

(...)        

(...)

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

(...)

CURSO 2º
CICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO DE
PRIMEIRA

GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE    DIPLOMA

CRITÉRIOS
ESPECÍFICOS DO

CURSO
(...)       

Geologia
Bacharelado/Integral 1 12 12 12 12 11

 
Segue os critérios
gerais do edital.

(...)       
 
 
 



(...)

CAMPUS JAGUARÃO

(...)

CURSO 2º CICLO REINGRESSO REOPÇÃO
CONCLUSÃO DE

PRIMEIRA
GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE

DIPLOMA

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO
CURSO

(...)        

Pedagogia
Licenciatura/Noturno 1 10 5 7 5 10

Transferência Voluntária:
 terão prioridade, nesta

ordem:
a) candidatos oriundos  dos 
cursos  de Licenciatura em

Pedagogia;
b) candidatos oriundos dos

cursos de outras
Licenciaturas.

 
Portador de Diploma:

terão prioridade, nesta
ordem:

a) diplomados em
Licenciaturas;

b) diplomados em outras
áreas.

 
As demais

modalidades seguirão os
critérios gerais do edital.

(...)        

(...)

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

(...)

CURSO 2º
CICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO DE
PRIMEIRA

GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE   

DIPLOMA

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO
CURSO

Administração
Bacharelado/Diurno 1 4 3 1 1 1

Reingresso e reopção:
atender aos critérios de

aproveitamento para dispensa
das seguintes disciplinas:

ESTUDOS SOCIAIS E
ANTROPOLÓGICOS
FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRAÇÃO

FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA
POLÍTICA

FUNDAMENTOS DE
CONTABILIDADE

LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL

MATEMÁTICA APLICADA
DIREITO DO TRABALHO

 
As demais

modalidades seguirão os
critérios gerais do edital.

Administração
Bacharelado/Noturno

1 4 10 - - - Reingresso e reopção:
atender aos critérios de

aproveitamento para dispensa
das seguintes disciplinas:

ESTUDOS SOCIAIS E
ANTROPOLÓGICOS
FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRAÇÃO

FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA
POLÍTICA



FUNDAMENTOS DE
CONTABILIDADE

LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL

MATEMÁTICA APLICADA
DIREITO DO TRABALHO

 
As demais

modalidades seguirão os
critérios gerais do edital.

Relações
Internacionais

Bacharelado/Integral
1 3 4 3 4 3 Segue os critérios gerais do

edital.

(...)

CAMPUS SÃO BORJA 

(...)

CURSO 2º
CICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO
DE

PRIMEIRA
GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE   

DIPLOMA

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO
CURSO

(...)        

Direito
(Bacharelado/Integral) 1 - 1 - - -

Reopção:
terão prioridade alunos

regularmente matriculados em
curso de graduação ofertado pelo
Campus São Borja, e que tenham

cursado ou estejam cursando
componentes no Curso de Direito.
Havendo mais de três candidatos
nesta situação, a classificação se

dará na seguinte ordem:
a) discente com maior número de

créditos integralizados no Curso de
Direito;

b) maior aproveitamento (média)
nos componentes curriculares

integralizados no Curso de Direito.
 

2º Ciclo de Formação:
havendo mais de um candidato, a
vaga será des�nada ao candidato
com melhor desempenho em seu

histórico de bacharelado ou
licenciatura interdisciplinar.

 
Portador de Diploma:

havendo mais de um candidato,
terá prioridade o que for graduado
em área afim ao Curso de Direito.

Em caso de empate, a vaga irá para
o candidato com maior idade.

As demais modalidades seguirão
os critérios gerais do edital.

(...)

CAMPUS URUGUAIANA

(...)

CURSO 2ºCICLO REINGRESSO REOPÇÃO

CONCLUSÃO
DE

PRIMEIRA
GRADUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

PORTADOR
DE   

DIPLOMA

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO
CURSO

Educação Física
(Licenciatura) 1 - 2 - - - Segue os critérios gerais do

edital.



 
 
 
 

Enfermagem
(Bacharelado/Integral)

 
 
 
 
1

 
 
 
 
1

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
-

 
 
 
 
-

 
 
 
 
-

Reopção:
O candidato deverá ter cursado

e aprovado todos os
componentes curriculares do
núcleo de conhecimento das

ciências biológicas e da saúde,
previstas no Projeto Pedagógico

do Curso de Graduação em
Enfermagem.

 
Reingresso ou Transferência

Voluntária:
O candidato deverá ter cursado

e aprovado em todos os
componentes da área materno-

infan�l. previstas no Projeto
Pedagógico do Curso de

Graduação em Enfermagem.
 

Critérios de desempate:
1º maior número de

componentes curriculares
cursados aproveitáveis no curso

pretendido;
2º maior média nas disciplinas

cursadas aproveitáveis no curso
pretendido;

3º menor número de
reprovações por frequência;

4º menor número de
reprovações por nota;
5º menor número de

trancamentos de curso;
6º menor número de

trancamentos de componentes
curriculares.

 
Portador de Diploma:

a) graduados na área de
Ciências da Saúde;

b) o candidato deverá ter
cursado e aprovado em todos os

componentes curriculares do
núcleo de conhecimento das

ciências biológicas e da saúde,
previstas no Projeto Pedagógico

do Curso de Graduação em
Enfermagem.

 
Critérios de desempate:

1º maior número de
componentes curriculares

cursados aproveitáveis no curso
pretendido;

2º maior média nas disciplinas
cursadas aproveitáveis no curso

pretendido;
3º menor tempo de conclusão

do curso.



 
 
 
 
 
 

Ciências da Natureza
Licenciatura/Noturno

 
 
 
 
 
 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reopção:
Segue os critérios gerais do

edital.
 

Reingresso:
O candidato deverá ter cursado

e ob�do aprovação em
componentes curriculares que

integralizem no mínimo 300
(trezentas) horas no Curso de

Licenciatura em Ciência da
Natureza.

 
Transferência Voluntária:

O candidato deverá ter cursado
e ob�do aprovação em

componentes curriculares que
integralizem no mínimo 300

(trezentas) horas
reaproveitáveis no Curso de
Licenciatura em Ciência da

Natureza.
 

Portador de Diploma:
O candidato deverá ter cursado

e ob�do aprovação em
componentes curriculares que

integralizem no mínimo 300
(trezentas) horas

reaproveitáveis no Curso de
Licenciatura em Ciência da

Natureza.
Para a modalidade Portador de

Diploma serão aceitas inscrições
mediante atestado de provável

formando no presente semestre
le�vo. Neste caso, o atestado de

provável formando deverá ser
subs�tuído pela cópia do
diploma o cer�ficado de
conclusão de curso até a

matrícula, sob pena da perda
da vaga.



Medicina Veterinária
Bacharelado/Integral 1 2 2 1 1 1

Reopção:
Serão levados em conta os
seguintes requisitos: - 300

(trezentas) horas cursadas e
aprovadas no curso de origem;

o critério de classificação
será o maior número de

carga horária
aproveitável no curso de

Medicina Veterinária;
o critério de desempate

será a maior média
aritmé�ca de

componentes curriculares
aproveitáveis no curso de

Medicina Veterinária.

 
Reingresso:

O candidato deverá ter cursado
e ob�do aprovação em

componentes curriculares que
integralizem no mínimo 345

(trezentas e quarenta e cinco)
horas no curso de Medicina

Veterinária.
 

Transferência Voluntária:
O candidato deverá ter cursado

e ob�do aprovação em
componentes curriculares que

integralizem no mínimo 735
(setecentas e trinta e cinco)
horas no curso de Medicina

Veterinária.
 

Portador de Diploma:
O candidato deverá ter cursado

e ob�do aprovação em
componentes curriculares que

integralizem no mínimo 735
(setecentos e trinta e cinco)
horas no curso de Medicina

Veterinária.
Para a modalidade Portador de

Diploma serão aceitas inscrições
mediante atestado de provável

formando no presente semestre
le�vo. Nesse caso, o atestado de

provável formando deverá ser
subs�tuído pela cópia do
diploma ou cer�ficado de
conclusão de curso até a

matrícula, sob pena da perda
da vaga.

(...)

Bagé, 11 de janeiro de 2022.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 11/01/2022, às 21:29, conforme horário oficial de
Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.



A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0709835 e o código CRC D347A2A1.

Referência: Processo nº 23100.019636/2021-35 SEI nº 0709835

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

