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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 166/2020

EDITAL COMPLEMENTAR - 483/2019

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES DA CHAMADA ORAL – LISTA DE ESPERA SISU 2020/1

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o
disposto no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, na Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, na Lei
nº 13.184, de 4 de novembro de 2015, de acordo com a legislação vigente, torna público o Edital Complementar com
orientações e procedimentos para matrícula dos candidatos suplentes da Chamada Oral da Lista de Espera.

 

1. DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA

1.1. A Solicitação de Matrícula Condicional consiste no  envio da documentação, obrigatoriamente no formato
digital Portable Document Format (pdf), pelo Sistema de Gestão Unificada de Recursos Ins�tucionais (GURI) cujo
endereço estará disponível na página eletrônica do Processo Sele�vo UNIPAMPA 2020.

1.2. O candidato deverá enviar a documentação completa e correta, prevista nos itens 10, 11 e 12 do edital
483/2019, conforme modalidade da vaga para a qual foi aprovado.

1.3. A solicitação de matrícula condicional deverá ser realizada conforme cronograma deste edital.

1.4. A solicitação de matrícula condicional não garante a vaga ao candidato, este somente terá direito a vaga após
deferimento na etapa de confirmação de matrícula.

1.5. Ao finalizar a solicitação de matrícula condicional, o sistema GURI gerará um comprovante com os dados do
candidato e a listagem dos arquivos anexados. É de responsabilidade do candidato guardar este comprovante, para
eventuais verificações nos procedimentos de matrícula.

1.6. Após realizar a solicitação de matrícula condicional (via Internet), o candidato deverá acompanhar eventuais
pedidos de complementação da documentação (via Internet) no sistema GURI.

1.6.1. Para consultar os documentos solicitados e realizar a complementação, o candidato deverá acessar o sistema
GURI de "Matrícula Condicional" disponível no
endereço h�ps://guri.unipampa.edu.br/pss/publico/listarEdicoesMatCondicional/

1.7. O candidato cuja solicitação de matrícula for indeferida terá prazo para fazer a complementação da
documentação conforme cronograma deste edital.

 

2. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA

2.1. A confirmação de matrícula consiste na verificação da documentação apresentada durante a etapa de solicitação
de matrícula e de parecer de todas as Comissões de Validação, conforme modalidade de vaga e item 2 deste edital.

2.2. A confirmação de matrícula do candidato somente será deferida se for apresentada toda documentação correta,
completa e legível, e se o candidato ob�ver parecer favorável de todas as Comissões de Validação, conforme
modalidade de vaga:

Candidatos das ações afirma�vas L1, L2, L9 e L10 deverão ter parecer favorável da Comissão de Validação e
Análise de Renda.

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/07/2020

https://guri.unipampa.edu.br/pss/publico/listarEdicoesMatCondicional/


/

Candidatos das ações afirma�vas A2, L2, L6, L10 e L14 deverão ter parecer favorável da Comissão de Validação
da Autodeclaração de Raça/Etnia.

Candidatos das ações afirma�vas A1, L9, L10, L13 e L14 deverão ter parecer favorável da Comissão de
Validação da Condição de Pessoa com Deficiência.

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

2.4. As Comissões de Validação u�lizarão análise documental e entrevista para determinar se o candidato preenche
os requisitos exigidos na Lei nº 12.711/2012, na Portaria Norma�va MEC nº 18/2012, na Portaria Norma�va MEC nº
09/2017 e nas ações afirma�vas da UNIPAMPA.

2.4.1. Somente a Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia irá realizar entrevista via Internet, as
demais comissões não realizar entrevistas, de forma que seus pareceres serão apenas com base na análise
documental.

2.5. As Comissões de Validação poderão u�lizar registros fotográficos dos candidatos e gravação em áudio e vídeo
das entrevistas. Os registros serão usados única e exclusivamente para comprovação das declarações apresentadas
pelos candidatos selecionados para as vagas reservadas para as ações afirma�vas A2, L2, L6, L10, e L14.

2.6. Dado o contexto excepcional de pandemia do coronavírus, a entrevista será realizadas pela Comissão de
Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia com a u�lização da ferramenta Google Meet, durante o período previsto
no cronograma deste edital.

2.7. Para entrevista, o candidato deverá se posicionar em um ambiente com fundo em cor clara, preferencialmente
branca, e com iluminação adequada. A Comissão de Validação poderá rejeitar o local (ambiente) escolhido pelo
candidato caso este não apresente condições adequadas ao procedimento de heteroiden�ficação. Neste caso, o caso
o candidato terá direito a reagendar a entrevista. O reagendamento só será concedido uma única vez, e deverá ser
solicitado pela Comissão, não pelo candidato.

2.8. Durante a entrevista, o candidato(a) não poderá estar usando maquiagens, nem adereços ou ves�mentas que
cubram parcialmente ou integralmente o rosto de forma que seja possível a comissão analisar suas
caracterís�cas feno�picas.

2.9. Em caso de dificuldades técnicas durante a entrevista, o candidato terá 24 horas para comunicar a ins�tuição e
terá a entrevista reagendada. A entrevista poderá ser reagendada uma única vez.

2.10. No início da gravação o candidato será informado sobre o mo�vo da gravação e deverá concordar com o termo
de consen�mento sobre uso de imagem disponível na página do Processo Sele�vo SiSU/UNIPAMPA.

2.11. As Comissões de Validação poderão u�lizar quaisquer outras fontes de informação para comprovação das
declarações apresentadas pelos candidatos selecionados para as vagas reservadas para as ações afirma�vas.

 

3. DO CRONOGRAMA

Solicitação de matrícula dos candidatos suplentes, via internet, na página do Processo
Sele�vo UNIPAMPA 2020: h�p://www.unipampa.edu.br/sisu

13 a
16/07/2020

Complementação da documentação conforme item 8 deste edital Via internet, na página
do Processo Sele�vo UNIPAMPA 2020: h�p://www.unipampa.edu.br/sisu 17/07/2020

Entrevistas com a Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia para
candidatos das modalidades L2, L6, L10, L14 e A2 20/07/2020

 Divulgação do Resultado  das solicitações de matrícula 22/07/2020

 

Bagé, 10 de julho de 2020.

 

http://www.unipampa.edu.br/sisu
http://www.unipampa.edu.br/sisu


/

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 10/07/2020, às 16:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

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 0322154 e o código CRC
EFCDDDB4.

Referência: Processo nº 23100.024805/2019-34 SEI nº 0322154

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

