
 
 
 

EDITAL Nº 019/2018  
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 009/2018 
 
 

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 009, de 22 de janeiro de 2018, publicado no 
Portal da Unipampa em 22 de janeiro de 2018, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê: 
(...) 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, considerando o disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 
2012; no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012; na Portaria Normativa MEC nº 
18, de 11 de outubro de 2012; na Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro 
de 2012; na Lei nº 13.184, de 04 de novembro de 2015; na Resolução UNIPAMPA 
nº 156, de 31 de outubro de 2016; na Portaria Normativa MEC nº 2, de 3 de janeiro 
de 2016; na Portaria Normativa MEC nº 09, de 05 de maio de 2017 e no Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, torna público este Edital com fins de efetivar a 
seleção de estudantes para provimento de vagas nos cursos de graduação 
oferecidos por esta Instituição, para ingresso no ano letivo 2018, por meio do 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC) e de 
ingresso complementar específico.  
(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, considerando o disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 
2012; no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012; na Portaria Normativa MEC nº 
18, de 11 de outubro de 2012; na Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro 
de 2012; na Lei nº 13.184, de 04 de novembro de 2015; na Portaria Normativa MEC 
nº 2, de 3 de janeiro de 2016; na Portaria Normativa MEC nº 09, de 05 de maio de 
2017 e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, torna público este Edital 
com fins de efetivar a seleção de estudantes para provimento de vagas nos cursos 
de graduação oferecidos por esta Instituição, para ingresso no ano letivo 2018, por 
meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC) e 
de ingresso complementar específico.  
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
4.4 Em 31 de janeiro de 2018 e 01 de fevereiro de 2018, entre 9h e 15h, o 
candidato selecionado em qualquer uma das modalidades de vaga das ações 
afirmativas L1, L2, L6, L9, L10, L13, L14 e V1094, deverá comparecer na Unidade 
Universitária que oferece o curso para o qual obteve a vaga, para realização da 
Solicitação de Matrícula Presencial, conforme item 6 deste edital.  
(...) 
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Leia-se:  
(...) 
4.4 Em 31 de janeiro de 2018, entre 9h e 15h, 01 de fevereiro de 2018, entre 9h e 
15h e 05 de fevereiro de 2018, entre 13h30min e 19h30min, o candidato 
selecionado em qualquer uma das modalidades de vaga das ações afirmativas L1, 
L2, L6, L9, L10, L13, L14 e V1094, deverá comparecer na Unidade Universitária que 
oferece o curso para o qual obteve a vaga, para realização da Solicitação de 
Matrícula Presencial, conforme item 6 deste edital.  
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
10. DO CRONOGRAMA  

Chamada Regular SiSU: Matrícula Presencial 

Solicitação de matrícula e entrevistas dos candidatos classificados na 

chamada regular nas modalidades de vagas das ações afirmativas L1, L2, L6, 

L9, L10, L13, L14 e V1094  

31/01, 01/02 e 
05/02/2018 
9h até 15h 

 (...) 
 
Leia-se:  
(...) 
10. DO CRONOGRAMA  

Chamada Regular SiSU: Matrícula Presencial 

Solicitação de matrícula e entrevistas dos candidatos classificados na 

chamada regular nas modalidades de vagas das ações afirmativas L1, L2, L6, 

L9, L10, L13, L14 e V1094  

31/01 e 
01/02/2018 das 

9h até 15h 
05/02/2018 das 

13h30min até 

19h30min 

(...) 
 
Os demais itens do Edital Nº 009/2018 permanecem inalterados. 
 
Bagé, 29 de janeiro de 2018.  
  
 
 
 
 

                                                  Marco Antonio Fontoura Hansen 
                                                              Reitor 


