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CHAMADA POR NOTA DO ENEM 2020/1

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica o Edital nº
482/2019, de 18 de dezembro de 2019, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 18 de dezembro de 2019, nos
seguintes termos:

 

Onde se lê:

(...)

2. DOS CURSOS, VAGAS E AÇÕES AFIRMATIVAS

2.1. A Chamada por Nota do ENEM 2020/1 considera o disposto na Lei no 12.711/2012 e na Resolução UNIPAMPA nº
260/2019, de forma que as vagas são ofertadas nas seguintes modalidades:
A0: Ampla concorrência
A1: Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) (art. 24 da Resolução UNIPAMPA 260/2019).
A2: Candidatos com deficiências (art. 24 da Resolução UNIPAMPA 260/2019).

(...)

Leia-se:

(...)

2. DOS CURSOS, VAGAS E AÇÕES AFIRMATIVAS

2.1. A Chamada por Nota do ENEM 2020/1 considera o disposto na Lei no 12.711/2012 e na Resolução UNIPAMPA nº
260/2019, de forma que as vagas são ofertadas nas seguintes modalidades:
A0: Ampla concorrência

A1: Candidatos com deficiências (art. 24 da Resolução UNIPAMPA 260/2019).

A2: Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) (art. 24 da Resolução UNIPAMPA 260/2019).

(...)

 

Onde se lê: 

(...)

2.2. São ofertados neste edital as seguintes vagas:

(...)

CAMPUS ITAQUI

Curso Grau Turno

Agronomia Bacharelado Integral

A0 A1 A2 L1 L2 L5 L6 L9 L10 L13 L14

6 1 1 2 2 2 2 - - - -

Boletim de Serviço Eletrônico em 06/01/2020



(...)

Leia-se:

(...)

2.2. São ofertados neste edital as seguintes vagas:

(...)

CAMPUS ITAQUI

Curso Grau Turno

Agronomia Bacharelado Integral

A0 A1 A2 L1 L2 L5 L6 L9 L10 L13 L14

6 1 1 2 2 2 2 - - - -

Informações adicionais: Das 64 (sessenta e quatro) vagas ofertadas neste edital  somadas as 16 (dezesseis) vagas ofertadas no
Edital UNIPAMPA nº 482/2019, os 40 (quarenta) candidatos melhores classificados iniciarão o curso no primeiro semestre
(2020/1)  e os demais iniciarão o curso no segundo semestre (2020/2).

(...)

 

Onde se lê:

(...)

2.13. Na impossibilidade de preenchimento das vagas des�nadas ao Processo Sele�vo SiSU/UNIPAMPA 2020, as vagas
remanescentes serão des�nadas aos candidatos inscritos neste edital na modalidade de ampla concorrência.

(...)

Leia-se:

(...)

2.13. Na impossibilidade de preenchimento das vagas des�nadas ao Processo Sele�vo SiSU/UNIPAMPA 2020, as vagas
remanescentes serão des�nadas aos
candidatos inscritos neste edital na modalidade de ampla concorrência.

2.13.1 Para os cursos de Agronegócio, Ciências da Natureza (Campus Dom Pedrito), Enologia e Zootecnia, somente
serão des�nadas vagas remanescentes até o máximo de 50 (cinquenta) candidatos matriculados por curso.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

8. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA

(...)

8.2. A confirmação de matrícula do candidato somente será deferida se for apresentada toda documentação correta,
completa e legível, e se o candidato obver
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.

Candidatos das ações afirma�vas A1, L2, L6, L10 e L14 deverão ter parecer favorável da Comissão de Validação
da Autodeclaração de Raça/Etnia.

Candidatos das ações afirma�vas A2, L9, L10, L13 e L14 deverão ter parecer favorável da Comissão de Validação
da Condição de Pessoa com Deficiência.

(...)

Leia-se:

(...)



8. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA

(...)

8.2. A confirmação de matrícula do candidato somente será deferida se for apresentada toda documentação correta,
completa e legível, e se o candidato obver
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.

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.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

8.5. 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 A1, L2, L6, L10, e L14.

(...)

Leia-se:

(...)

8.5. 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.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

13. ORIENTAÇÕES GERAIS MATRÍCULA

(...)

13.3. Em qualquer das etapas da Chamada por Nota do ENEM 2020/1, o candidato selecionado menor de 18 (dezoito)
anos deverá estar acompanhado de seu representante legal (pai, mãe ou tutor legal, com as devidas comprovações de
iden�dade). No impedimento da presença do representante legal, o candidato poderá fazer sua matrícula mediante
apresentação de documento de autorização com assinatura do representante legal reconhecida em cartório. Para
candidatos nas modalidades de vaga ampla concorrência ou ação afirma�va L5 que não possam estar presentes, o
responsável legal poderá fazer a matrícula sem a presença do mesmo. Esta possibilidade não é permi�da aos
candidatos aprovados para vagas reservadas às ações afirma�vas A1, L2, L6, L10, e L14.

(...)

 

Leia-se:

(...)

13. ORIENTAÇÕES GERAIS MATRÍCULA

(...)

13.3. Em qualquer das etapas da Chamada por Nota do ENEM 2020/1, o candidato selecionado menor de 18 (dezoito)
anos deverá estar acompanhado de seu representante legal (pai, mãe ou tutor legal, com as devidas comprovações de
iden�dade). No impedimento da presença do representante legal, o candidato poderá fazer sua matrícula mediante
apresentação de documento de autorização com assinatura do representante legal reconhecida em cartório. Para
candidatos nas modalidades de vaga ampla concorrência ou ação afirma�va L5 que não possam estar presentes, o



responsável legal poderá fazer a matrícula sem a presença do mesmo. Esta possibilidade não é permi�da aos
candidatos aprovados para vagas reservadas às ações afirma�vas A2, L2, L6, L10, e L14.

(...)

 

Demais itens do edital permanecem inalterados.

 

Bagé, 19 de dezembro de 2019.

 

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 22/12/2019, às 16:14,
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 0225729 e o código CRC
88C6C924.

Referência: Processo nº 23100.024004/2019-79 SEI nº 0225729

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

