
 

 
EDITAL Nº 219/2018 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 159/2018 

 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSANTES NO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO MODALIDADE LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO EM 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS 
 
 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 159/2018, para o Processo Seletivo de 
Ingresso no Curso de Especialização em Relações Internacionais Contemporâneas, 
Campus Santana do Livramento, conforme abaixo:. 
 
Onde se lê: 
(...) 
Art. 6o A inscrição poderá se realizada no período de 04 de maio de 2018 a 04 de 
junho de 2018. 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
Art. 6º A inscrição poderá se realizada no período de 04 de maio a 06 de junho de 
2018. 
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
6. DATAS IMPORTANTES 
 
Art. 21 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 
seguem: 
a) período de inscrições: de 04 de maio de 2018 a 04 de junho de 2018; 
b) divulgação das inscrições homologadas: 12 de junho de 2018; 
c) período para recursos da homologação: 13 de junho de 2018; 
d) resultado final das inscrições: 14 de junho de 2018; 
e) processo seletivo: etapa 1 – análise do currículo Lattes documentado: 15 a 19 

de junho de 2018; 
f) divulgação do resultado parcial da seleção: 20 de junho de 2018; 
g) período para recursos da etapa 1: 21 de junho de 2018; 
h) resultado da etapa 1: 22 de junho de 2018; 
i) processo seletivo: etapa 2 – entrevistas: 25 de junho a 04 de julho de 2018; 
j) divulgação do resultado preliminar: 06 de julho de 2018; 
k) período para recursos da etapa 2: 09 de julho de 2018; 
l) divulgação dos resultados finais: 11 de julho de 2018; 
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m) período de matrícula: de 31 de julho a 1o de agosto de 2018, conforme 
calendário acadêmico da pós-graduação 2018 da UNIPAMPA;  

n) início do curso: a partir de 08 de agosto de 2018, conforme calendário 
acadêmico da pós-graduação 2018 da UNIPAMPA. 

(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
6.  DATAS IMPORTANTES 
 
Art. 21 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 
seguem: 
a)   período de inscrições: de 04 de maio de 2018 a 06 de junho de 2018;  
b)   divulgação das inscrições homologadas: 12 de junho de 2018; 
c)   período para recursos da homologação: 13 de junho de 2018;  
d)   resultado final das inscrições: 14 de junho de 2018; 
e)   processo seletivo: etapa 1 – análise do currículo Lattes documentado: 15 a 19 de 

junho de 2018; 
f)    divulgação do resultado parcial da seleção: 20 de junho de 2018; 
g)   período para recursos da etapa 1: 21 de junho de 2018; 
h)   resultado da etapa 1: 22 de junho de 2018; 
i)    processo seletivo: etapa 2 – entrevistas: 25 de junho a 04 de julho de 2018; 
j)   divulgação do resultado preliminar: 06 de julho de 2018; 
k)   período para recursos da etapa 2: 09 de julho de 2018; 
l)   divulgação dos resultados finais: 11 de julho de 2018; 
m)  período de matrícula: de 31 de julho a 1o de agosto de 2018, conforme 
      calendário acadêmico da pós-graduação 2018 da UNIPAMPA; 
n)   início do curso: a partir de 08 de agosto de 2018, conforme calendário   

acadêmico da pós-graduação 2018 da UNIPAMPA. 
(...) 
 
Bagé, 30 de maio de 2018. 
 

 
 
 
 

                                                 Marco Antonio Fontoura Hansen 
                                                              Reitor           

                                                              


