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São ofertadas 50 (cinquenta) vagas anuais, com previsão de ingresso no primeiro semestre 

anual, através do processo seletivo SiSU.  

A matrícula regular do acadêmico no Curso Ciências da Natureza – Licenciatura se 

caracteriza pela matrícula efetiva em 8 créditos (120 horas) no mínimo e 30 créditos (450 

horas) no máximo no semestre letivo. 

As formas de ingresso e matrícula no curso Ciências da Natureza é regido pelo calendário 

acadêmico, por editais específicos, pela Portaria Normativa MEC nº 02, janeiro de 2010 e de 

acordo com a Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 29, de 28 de abril de 2011. 

Contudo, existindo a disponibilidade de vagas são oferecidas outras modalidades de ingresso 

como: 

a) Reopção: forma de mobilidade acadêmica condicionada à existência de vagas, 

mediante a qual o discente, regularmente matriculado ou com matrícula trancada em 

curso de graduação da UNIPAMPA, poderá transferir-se para outro curso de graduação 

desta Universidade; 

b) Processo seletivo complementar: reingresso: ingresso de ex-discente da UNIPAMPA 

em situação de abandono ou cancelamento de curso a menos de 2 anos; transferência 

voluntária: ingresso de discente regularmente matriculado ou com trancamento de 

matrícula em curso de graduação de outra IES, que deseje transferir-se para esta 

Universidade; e portador de diploma, forma de ingresso para diplomados por outra IES; 

c) Transferência compulsória: forma de ingresso concedida ao servidor público federal, 

civil ou militar, ou a seu dependente discente, em razão de comprovada remoção ou 

transferência de ofício que acarrete mudança de domicílio para a cidade do Campus 

pretendido ou município próximo; 

d) Regime especial: consiste na inscrição em componentes curriculares para 

complementação ou atualização de conhecimentos, é concedida para portadores de 

diploma de curso superior, discente de outra IES e portador de certificado de conclusão 

de ensino médio com idade acima de 60 anos; 

e) Programa estudante convênio: matrícula destinada à estudante estrangeiro mediante 

convênio cultural firmado entre o Brasil e os países conveniados; 

f) Programa de mobilidade acadêmica interinstitucional: permite ao discente de outras 

IES cursar componentes curriculares da UNIPAMPA, como forma de vinculação 
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temporária pelo prazo estipulado pelo convênio assinado entre as Instituições; 

g) Programa de mobilidade acadêmica intrainstitucional: permite ao discente da 

UNIPAMPA cursar temporariamente componentes curriculares em outros campi; 

h) Matrícula Institucional de Cortesia: consiste na admissão de estudantes estrangeiros 

funcionários internacionais ou seus dependentes, que figuram na lista diplomática ou 

consular, conforme Decreto Federal nº 89.758, de 06/06/84 e Portaria 121, de 02/10/84. 

      Para os acadêmicos ingressantes pelo SiSU e processo seletivo complementar (exceto na 

modalidade de transferência voluntária) e que possuam componentes curriculares a serem 

aproveitados de outras IES, visando à construção do perfil do egresso descrito no PI da 

UNIPAMPA, preconiza-se que sejam cursados, no mínimo, 60% dos componentes curriculares 

obrigatórios do o curso de Ciências da Natureza- Licenciatura nesta IES.  

       Ainda assim, destaca-se o preenchimento das vagas via ações afirmativas regidas por 

edital de ingresso SiSU, o qual segue as orientações, baseadas na Lei nº 12.711/2012. 

 


