
 

 

 

 

 
EDITAL Nº 381/2016 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 356/2016 

 
 
 
 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital nº 356/2016 – Processo Seletivo 
para Ingressantes no Curso de Pós-Graduação Modalidade Lato Sensu – 
Especialização em Ensino de História:  
 
Onde se lê: 
(...) 
Art. 6º A inscrição poderá se realizada no período de 28 de novembro a 15 de 
dezembro de 2016. 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
Art. 6º A inscrição poderá se realizada no período de 28 de novembro a 13 de 
janeiro de 2017, considerando o calendário acadêmico no que diz respeito aos 
feriados e recessos. 
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
6. DATAS IMPORTANTES 
Art. 19 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 
seguem: 
a) período de inscrições: de 28 de novembro a 15 de dezembro de 2016; 
b) divulgação das inscrições homologadas: 19 de dezembro de 2016; 
c) período para Recursos das Homologações: 20 de dezembro de 2016; 
d) resultado final das Inscrições: 22 de dezembro de 2016; 
e) processo seletivo (cada curso deve desmembrar as etapas): entre 9 de janeiro a 

20 de  janeiro de 2017; 
f) divulgação do resultado parcial da seleção: 25 de janeiro de 2017; 
g) período para recursos: 26 de janeiro a 28 de janeiro de 2017; 
h) divulgação dos resultados finais: 30 de janeiro de 2017; 
i) período de matrícula: previsão para o fim de fevereiro de 2017, conforme  

calendário acadêmico da UNIPAMPA; 
j) início do curso: previsão para março de 2017, conforme calendário acadêmico 

da UNIPAMPA. 
(...) 
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Leia-se: 
(...) 
6. DATAS IMPORTANTES 
Art. 19 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 
seguem: 
a)   período de inscrições: de 28 de novembro a 13 de janeiro de 2017; 
b)   divulgação das inscrições homologadas: 16 de janeiro de 2017; 
c)   período para recursos das homologações: 17 de janeiro de 2017; 
d)   resultado final das inscrições: 18 de janeiro de 2017; 
e)   processo seletivo: entre 19 a 25 de janeiro de 2017; 
f)    divulgação do resultado parcial da seleção: 26 de janeiro de 2017; 
g)   período para recursos: de 27 de janeiro a 31 de janeiro de 2017; 
h)   divulgação dos resultados finais: 1º de fevereiro de 2017; 
i)  período de matrícula: previsão para o fim de fevereiro de 2017, conforme  

calendário acadêmico da UNIPAMPA; 
j)   início do curso: previsão para março de 2017, conforme calendário acadêmico 

da UNIPAMPA. 
(...) 
 
Bagé, 13 de dezembro de 2016. 

 
 
 

 
                                    Maurício Aires Vieira 

                              Vice-Reitor 


