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EDITAL Nº 235/2021

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 7/2021

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica o
Edital nº 7, de 01 de fevereiro de 2021, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 01 de fevereiro de
2021, referente ao processo de seleção dos candidatos ao corpo discente do Curso de Especialização em
Gestão em Saúde, modalidade EAD/UAB, do Campus Uruguaiana, conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

5. DA MATRÍCULA

(...)

5.10. O candidato que efetuou matrícula mediante par�cipação neste edital deverá apresentar os originais
(ou cópia auten�cada) da documentação enviada via internet, para fins de auten�cação ins�tucional, até o
final do semestre le�vo, sob pena de ser desligado do curso.

(...)

 

Leia-se:

(...)

5. DA MATRÍCULA

(...)

5.10. O candidato que solicitar a matrícula condicional e enviar a documentação completa e correta terá
solicitação de matrícula condicional deferida sujeita à apresentação da documentação original (ou cópia
auten�cada) na etapa de confirmação de matrícula, que será realizada somente no retorno das a�vidades
presenciais, para fins de auten�cação ins�tucional, no Campus Uruguaiana da UNIPAMPA, endereço a seguir:

Secretaria Acadêmica do Campus Uruguaiana

BR 472 Km 585 – Caixa Postal 118

Uruguaiana/RS

CEP 97.501-970

5.10.1 Os horários e datas para confirmação de matrícula presencial serão divulgados, posteriormente, pela
coordenação de curso. Em caso de dúvidas os alunos podem entrar em contato  pelo telefone (55) 3911-
3311 ou pelo endereço sec.pos.uruguaiana@unipampa.edu.br ou coordenacao.gse@gmail.com.

(...)

Bagé, 23 de junho de 2021.

Boletim de Serviço Eletrônico em 24/06/2021 

mailto:sec.pos.uruguaiana@unipampa.edu.br


 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 24/06/2021, às 11:51, 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 0555497 e o
código CRC 705BA753.

Referência: Processo nº 23100.001336/2021-08 SEI nº 0555497
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