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EDITAL Nº 384/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 347/2019
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
re ﬁca o Edital nº 347, de 10 de setembro de 2019, publicado no Bole m de Serviço Eletrônico em 10
de setembro de 2019, conforme abaixo:
Onde se lê:
(...)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA INGRESSO NO MESTRADO PROFISSIONAL EM
ENSINO DE CIÊNCIAS
(...)
a) os componentes curriculares do Programa de Mestrado Proﬁssional em Ensino de Ciências da
UNIPAMPA serão ofertados no Campus Dom Pedrito, para os inscritos neste edital; poderão
desenvolver-se nos seguintes turnos e dias da semana: quintas-feiras (noite), sextas-feiras (manhã,
tarde e/ou noite), eventualmente aos sábados (manhã e/ou tarde) e, em outros dias da semana, de
forma intensiva, durante o período de férias/recessos escolares;
(...)
Leia-se:
(...)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA INGRESSO NO MESTRADO PROFISSIONAL EM
ENSINO DE CIÊNCIAS
(...)
a) os componentes curriculares do Programa de Mestrado Proﬁssional em Ensino de Ciências da
UNIPAMPA serão ofertados no Campus Bagé para os inscritos com orientadores do Campus Bagé e no
Campus Caçapava do Sul para os inscritos com orientadores do Campus Caçapava do Sul; poderão
desenvolver-se nos seguintes turnos e dias da semana: quintas-feiras (noite), sextas-feiras (manhã,
tarde e/ou noite), eventualmente aos sábados (manhã e/ou tarde) e, em outros dias da semana, de
forma intensiva, durante o período de férias/recessos escolares;
(...)
Bagé, 26 de setembro de 2019.
Marco Antonio Fontoura Hansen

Reitor

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN, Reitor, em
26/09/2019, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0163906 e o código CRC CF73D9A3.
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