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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

Aviso nº 14/2020-ME/CA-ALE/DC-ALE/CALEG/UNIPAMPA

Bagé, 11 de março de 2020.

  

RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS
EM REGIME ESPECIAL PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA EM NÍVEL DE

MESTRADO - 1º SEMESTRE/2020

 

A Comissão de Seleção torna público a relação final dos candidatos classificados na Chamada
Pública para Ingresso de Discentes Programa de Pós-graduação em Engenharia, em nível de Mestrado - 1º
Semestre/2020.

A realização das Matrículas será no dia 13 de março de 2020, no horário das 9 às 14 horas,
junto à Secretaria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pampa, do Campus Alegrete, situado a Av.
Tiarajú, 810 – Bairro Ibirapuitã – CEP: 97546-550 – Alegrete - RS - Brasil - Sala 216.

A matrícula do candidato classificado no processo sele�vo será realizada mediante
comparecimento do mesmo, devidamente iden�ficado, ou por meio de procuração específica, junto à
Secretaria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pampa, do Campus Alegrete.

O início das aulas se dará acordo com o Calendário Pós-graduação da UNIPAMPA de 2020.

O candidato deve portar os seguintes documentos para efetuar sua matrícula:

a) Fotocópia do Título Eleitoral e comprovante de votação na úl�ma eleição (2 turnos, se
aplicável) ou comprovante de quitação eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, auten�cadas ou
acompanhadas dos originais;

b) Fotocópia do Cer�ficado de quitação com o Serviço Militar Obrigatório auten�cada ou
acompanhada do original, quando exigível;

c) Documento original de iden�ficação pessoal;

d) Se estrangeiro, apresentação de passaporte com visto de permanência adequado
conforme a legislação vigente;

e) Documentos originais: diploma de graduação ou atestado de conclusão de curso de
Ins�tuição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação e histórico escolar da graduação;

f) Os estudantes de graduação da Unipampa devem apresentar atestado que comprove o
aproveitamento de 75% dos créditos do currículo do curso de graduação, fornecido pela Unipampa;

g) Os estudantes vinculados a outros programas de pós-graduação da Unipampa ou de
outras IES nacionais ou estrangeiras, também devem apresentar atestado de matrícula da ins�tuição de
origem.

O candidato que não realizar a matrícula dentro do prazo estabelecido perderá o direito à
vaga.

Em caso de não observação do prazo para realização de matrícula a vaga será disponibilizada
a outro candidato por ordem de suplência.

O documento que necessitar de auten�cação, estando acompanhado do original, será
reconhecido por meio de fé pública por servidor da Unipampa no ato da matrícula.
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a) Relação dos candidatos classificados com respec�va disciplina:

No
Inscrição Nome Candidato Disciplina

211280 André Costa
Vargas

AL5020 - Mecânica dos Fluídos Viscosos
(4 créditos)

210942
Daiana

Gonçalves da
Silva

AL5025 - Planejamento Experimental e
O�mização de Processos (2 créditos)

AL5070 - Técnicas de Caracterização dos
Materiais II (2 créditos)

210779 Maicon Luiz
Collovini Sala�

AL5020 - Mecânica dos Fluídos Viscosos
(4 créditos)

210938 Gabriella Chagas
Kurtz

AL5025 - Planejamento Experimental e
O�mização de Processos (2 créditos)

AL5070 - Técnicas de Caracterização dos
Materiais II (2 créditos)

211342
José Warney

Andrade Neves
Filho

AL5095 - Mecânica dos Fluídos
Computacional (4 créditos)

AL5020 - Mecânica dos Fluídos Viscosos
(4 créditos)

211274 Priscila
Gonçalves

AL5017 - Fundamentos de Mecânica dos
Sólidos (4 créditos)

AL5025 - Planejamento Experimental e
O�mização de Processos (2 créditos)

210844 Thalita Bueno
Sabino

AL5019 - Introdução a Ciência dos
Materiais (3 créditos)

AL5070 - Técnicas de Caracterização dos
Materiais II (2 créditos)

210311 Vinicius Torres
Portela

AL5017 - Fundamentos de Mecânica dos
Sólidos (4 créditos)

AL5025 - Planejamento Experimental e
O�mização de Processos (2 créditos)

 

  

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DENARDIN COSTA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 11/03/2020, às 11:31, 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 0264840 e o
código CRC EE678584.

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
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Referência: Processo nº 23100.002016/2020-86 SEI nº 0264840


