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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 77/2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
o Edital nº 77/2022, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 23 de março de 2022, referente ao
período 2022/2 de seleção para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral
(PPGEM), em nível de Mestrado Profissional, Campus Caçapava do Sul.

 

Onde se lê:

(...)

9. DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA CONDICIONAL

(...)

9.15. O candidato cujo pedido de matrícula condicional for deferido será matriculado pela Secretaria de
Pós-graduação nos componentes curriculares ofertados no segundo trimestre do Mestrado Profissional
em Engenharia Mineral.

9.15.1. O candidato cuja confirmação for indeferida terá direito a recurso conforme cronograma.

(...)

 

 

Leia-se:

(...)

9. DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA CONDICIONAL

(...)

9.15 O candidato que �ver seu pedido de matrícula condicional deferido será matriculado, pela Secretaria
Acadêmica, nos componentes curriculares selecionados e ofertados no segundo trimestre do mestrado
em Engenharia Mineral.

9.15.1 O candidato que �ver sua confirmação indeferida terá direito a recurso conforme cronograma
deste edital.

9.16. A solicitação de matrícula nos componentes selecionados pelo aluno e ofertados no segundo
trimestre de 2022 deverá ser enviada por e-mail à Secretaria Acadêmica, no endereço
posgrad.cacapava@unipampa.edu.br em período especificado no item 11.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

Boletim de Serviço Eletrônico em 23/05/2022 



11. CRONOGRAMA

q) período para chamada de suplentes: 31/05/2022 até 01/06/2022;

r) período de matrícula em disciplinas (Secretaria de Pós-graduação): 02/06/2022 até 03/06/2022;

s) período de confirmação de matrícula: primeira semana de aulas presenciais do programa, em período
específico divulgado na página eletrônica do PPGEM, no endereço
eletrônico: h�ps://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgem/.

(...)

 

Leia-se:

(...)

11. CRONOGRAMA

q) período para chamada de suplentes: 31/05/2022 até 01/06/2022;

r) período para envio de e-mail para a Secretaria com a lista de disciplinas solicitadas para matrícula em
2022/2: até 01/06/2022;

s) período de matrícula em disciplinas (Secretaria de Pós-graduação): 02/06/2022 até 03/06/2022;

t) período de confirmação de matrícula: primeira semana de aulas presenciais do programa, em período
específico divulgado na página eletrônica do PPGEM, no endereço
eletrônico: h�ps://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgem/.

(...)

Bagé, 23 de maio de 2022.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 23/05/2022, às 13:43,
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 0819225 e
o código CRC 33FD4C3A.

Referência: Processo nº 23100.002990/2022-10 SEI nº 0819225

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

