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Boa tarde; 

Encaminho para conhecimento de todos os temas e discussões que norteiam /envolvem o 

curso de Enologia: 

1 – Aos acadêmicos do 1º período, informo que: "Inscrições para programa Jovens Talentos 

para a Ciência são prorrogadas até 27 de março. 

-------------------------E-mail Recebido pelo Diretório Acadêmico------------------------------------ 

Sab, 24 de Março de 2012 11:43 

A Pró-reitoria de Pesquisa (PROPESQ) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) informa 

que o prazo para inscrições no programa Jovens Talentos para a Ciência foi prorrogado até as 

18h do dia 27 de março de 2012. A informação consta de comunicado enviado pelas agências 

organizadoras, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em atendimento às 

solicitações das universidades e institutos federais que aderiram ao programa. 

 

INSCRIÇÕES 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) reforça que a Universidade está habilitada para 

participar do programa Jovens Talentos para a Ciência, abrindo espaço para que os alunos 

ingressantes (primeiro semestre) de todos os cursos de graduação de todos os campi 

inscrevam-se na seleção. 

Os estudantes interessados devem entrar em contato com os coordenadores dos seus 

respectivos cursos, que farão a inscrição individual dos discentes. O estudante precisa informar 

apenas CPF, carteira de identidade, telefone e e-mail no momento da inscrição, que é gratuita. 

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com a PROPESQ por meio de 

mensagem ao e-mail propesq@unipampa.edu.br Este endereço de e-mail está protegido 

contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. 

 

Cronograma 

 - 12 a 27 de março de 2012 – Inscrições dos estudantes. 

 - 29 de abril de 2012 – Realização da Prova 

A partir de agosto de 2012 – Início da implementação das bolsas  

Os estudantes podem conferir informações neste link e também sanar dúvidas na seção de 

Dúvidas Frequentes sobre o Jovens Talentos para a Ciência. 

2 - Foi enviado e-mail para 3º Semestre (enologiaunipampa12@yahoo.com.br ), 1º Semestre 

(enologiaviticultura@hotmail.com) informando os possíveis temas e assuntos /ações que 

executaremos na Feira do Livro no período de 01/05 a 06/05; os alunos interessados em 

participar devem repassar os nomes completos aos Representantes de turma ,  que serão 

distribuídos em grupos para comparecerem no período NOTURNO durante a feira. 
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Durante a próxima semana 02/04 a 08/02 será divulgado uma pré lista nos murais, onde está 

poderá ser alterada até  26/04 caso haja a necessidade de alguma alteração. 

3 - Será colocado a disposição nos murais, o Cronograma dos Eventos da ABE (Associação 

Brasileira de Enologia) para conhecimento e também para que o curso solicite ônibus para os 

eventos que forem julgados importantes. (Ex. Congresso, Encontros, Avaliação Nacional, etc.) 

4 - A data prevista para 2ª Semana Acadêmica é: 28/05 a 01/06, para este estão sendo 

convocados os alunos membros da Comissão da 1ª Semana Acadêmica do Curso de Enologia, e 

será vinculada a Organização 06 alunos do Primeiro Semestre/2012(Representante de Turma  

+ 05 Acadêmicos). 

5 - Imagem Visual do Curso: 

Serão elencadas, 03 imagens para votação em Assembleia Geral (Reunião de Curso composta 

por Alunos, Professores e Coordenador), para enviarmos para São Borja (Setor da Unipampa 

responsável pelas Imagens Vinculadas a UNIVERSIDADE). 

6 - Confraternização dos Calouros: 

Foi definido pelos Acadêmicos do 1ºPeriodo que será realizado no dia 13 de Abril – Sexta-Feira, 

o primeiro encontro de integração da turma, o local será definido até o próximo final de 

semana, os valores e demais informações serão informados em sala de aula. 

 

Mais informações e/ou duvidas pelo contato: 

E-mail : direc.enologia@gmail.com 

 

Respeitosamente;  
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