EDITAL Nº 220/2017

º 23100.003327/201686, torna pública a abertura de Edital para o
Inglesa, conforme segue:
1. DOS INSCRITOS
a) alunos regulares dos programas de p -g
Pampa – UNIPAMPA, regularmente matriculados em 2017;
b) graduandos da UNIPAMPA, devidamente matriculados,
;
c) servidores da UNIPAMPA
-administrativos).

o

de 12 a 18 de julho de 2017, mediante
preenchimento e envio dos formulários e anexos, conforme descrito nos itens a
seguir:
a) p
on-line,
http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao;
b) a inscrição é gratuita;
c) o
on-line
formando
emitido
pelo
coordenador do curso de

e-mail

2.4 As d
constam do Anexo I.
julho de 2017

prazo para recursos
21 de
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/editais/.

3. DA PROVA
3
em 02 de agosto de 2017, no Campus Bagé da
UNIPAMPA, localizado na Av. Maria Anunciação Gomes de Godoy, nº 1650 - Bairro
Malafaia CE
3
(três) horas, das14h às 17h,

3.3 As respostas devem ser entregues
3
identidade com foto,
, com 30 (trinta)
o
3.5 O programa para a prova consta do Anexo III deste Edital.
3
(zero)
(dez)
considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 (sete).
3
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/editais, conforme datas informadas no
Anexo I.
3

preenchido e encaminhado para o e-mail: proficienciainglesunipampa@gmail.com.
4

GERAIS

4
link:
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/editais.
4
proppi.posgraduacao@unipampa.edu.br.
4.3 Os casos omissos neste E
4.4 Ao inscrever-se, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste
Edital e as normas vigentes da UNIPAMPA.
04 de julho de 2017.

Marco Antonio Fontoura Hansen
Reitor
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ANEXO I
CRONOGRAMA

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/editais.

i

homologadas

:
propg@unipampa.edu.br
i
h
os recursos
Data, local e h
rovas
Local: Campus Bagé, Avenida Maria Anunciação Gomes de Godoy, no
1650 - Bairro Malafai
resultados preliminares
edido de r
esultados finais

De 12 a 18 de julho de
2017
de julho de 2017
de julho de 2017
de julho de 2017
02 de agosto de 2017

de agosto de 2017
de agosto de 2017
11 de agosto de 2017
de agosto de 2017

EDITAL N.º 220/2017
3

ANEXO II

-c
- carteira de trabalho;
-c
-c
CRM, etc.);
- carteiras expedidas pelos Comandos Militares;
-c
- carteiras expedidas pelos Institutos de Identif
- carteiras expedidas pelos Corpos de Bombeiros Militares;
- carteiras expedidas pe
conselhos, etc.);
-c
lei f
- certificado de reservista;
- passaporte.

p
ico que, por
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ANEXO III

1-l
2-c
3-c
4-v
5-t
Tipo de Texto:

inglesa de forma impressa ou on-line
stricto sensu.
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ANEXO IV

o, respeitosamente, requerer a
em 02 de agosto de 2017 no Campus

r
Bagé.
Justificativa do Pedido:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
eferimento.

_________________, ______ de _________________ de 20 _____.

___________________________________
Assinatura do Requerente

DEFERIMENTO:
( ) Deferido ( ) Indeferido
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