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A matrícula em Regime Especial não cria qualquer vínculo
do(a) aluno(a) com o Programa de Pós-Graduação (PPG) Stricto
Sensu da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e os(as)
discentes matriculados(as) na Categoria de Aluno(a) em Regime
Especial de Matrícula não são considerados(as) Alunos(as)
RegularesdoCurso,nãotendoasprerrogativasdestes(as).  

Osalunoscommatrículaemregimeespecialpodemcursar,no
máximo,umtotalde oito(08)créditosnoPPCEM. 

Somente poderão cursar disciplinas como alunos(as) em
Regime Especial de Matrícula: Portadores(as) de diploma de curso
superior; Acadêmicos(as) dos cursos de graduação da UNIPAMPA
que tenham cursado, com aproveitamento, pelo menos setenta e
cinco por cento (75%) da carga horária total do seu curso de
graduação, e com recomendação de, ao menos, um(a) docente
permanente do PPG; Acadêmicos(as) dos cursos de graduação de
outras Instituições de Ensino Superior (IESs) que tenhamcursado,
com aproveitamento, pelo menos setenta e cinco por cento (75%)
da carga horária total do seu curso de graduação, e com
recomendaçãode,aomenos,um(a)docentepermanentedoPPCEM 

1) O Mestrado Acadêmico em Ciência e Engenharia de
Materiais(PPCEM),daUniversidadeFederaldoPampa(UNIPAMPA),
disponibiliza 5 vagas para alunos em regime especial de matrícula
nascomponentescurricularescitadasnaTabelaaseguir: 
ComponentesC
 urriculares 

Horário 

Microscopia(2VAGAS) 

Terça-feira,  
Tarde,2345 

TópicosEspeciaisemCiênciaeEngenhariadeMateriais
(Nanomateriais)TURMA-B( 5VAGAS) 

Quinta-feira,  
Manhã,4
 5 



2) A solicitação de inscrição em regime especial deverá ser
realizadapelocandidatopormeiodopreenchimentodafichade 
inscriçãoonlinedisponívelnoendereço: 
http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao 

Antes da finalização da ficha de inscrição,o(a)candidato(a)deve
anexar no campo “arquivos da inscrição/selecionar arquivos” os
documentosabaixo,digitalizadoseemformatoPortableDocument
Format(PDF): 
2.1) Diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior
reconhecidapeloMinistériodaEducação(MEC),seaplicável; 
2.2) Histórico escolar completo da graduação;

Currículo 

cadastradonaplataformaLattesdoConselhoNacionalde 
DesenvolvimentoCientíficoeTecnológico(CNPq),modelo
completo; 

2.3) Carteira de Identidade com foto contendo os números de
Registro Geral (RG) e Cadastros de Pessoas Físicas (CPF), se
brasileiro,ouPassaporteválido,seestrangeiro; 
2.4)TítuloEleitoralacompanhadodocomprovantedevotaçãona
última eleição (2 turnos) ou comprovante de quitação eleitoral
expedido em qualquer Cartório Eleitoral, ou ainda, pelo site do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no endereço eletrônico:
<http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-elei
toral>; 
2.5) Certificado de quitação com o Serviço Militar Obrigatório,
quandoaplicável; 
2.6) Os estudantesdegraduaçãodaUnipampadevemapresentar
atestado que comprove o aproveitamento de 75% (Setenta e
cinco por cento) dos créditos do currículodocursodegraduação,
fornecido pela Unipampa e carta de recomendação de ao menos
umdocentepermanentedoprograma; 
2.7) Os estudantes vinculados a outros PPGs da Unipampa oude
outras IES nacionais ou estrangeiras, também devem apresentar
atestado de matrícula e carta de recomendação de ao menosum
docentepermanentedoprograma. 
2.8) ANEXO I: Tabela de pontuação do currículo Lattes,
devidamentepreenchidacomosdevidoscomprovantes. 
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4)ACLASSIFICAÇÃODASCANDIDATURASPARAOREGIME
ESPECIALDEMATRÍCULASEGUIRÁASEGUINTEORDEM: 

4.1) Acadêmicos regularmente matriculados em programas de
pós graduação da Unipampa oudeoutrasinstituiçõesdeensino 
nacionaisouestrangeiras; 
4.2)Portadoresdediplomadecursosuperior; 
4.3)AcadêmicosdoscursosdegraduaçãodaUnipampa,desdeque
tenham cumprido, com aproveitamento, no mínimo 75% da carga
horáriadocurrículodocurso. 
Observação:CRITÉRIOSDEDESEMPATE: 
1ºMaiorpontuaçãonoAnexoI; 
2ºMaioridade. 
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8) Responsabilidade quanto a realização de solicitação de
matrícula. Deverá ser realizada pelo(a) candidato(a) através do
preenchimentodafichadeinscriçãoonlinedisponívelnoendereço:
http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraducao 

DAMATRÍCULA:Asmatrículasdos(as)candidatos(as)
aprovados(as)serãorealizadas,nasdatasprevistasno
cronograma,pelaSecretariaAcadêmicaoudePós-Graduação,de
acordocomoresultadodoprocessoseletivoinformadopela
CoordenaçãodoPPGedivulgadosnoSistemaGURI.Para
efetivaçãodasmatrículasaSecretariaorganizaráapastadigital
doscandidatosaprovados,contendoosdocumentosenviadospor
elesnoatodainscriçãoatravésdoSistemaGURI.Casoa
documentaçãonãoestejacompleta,asecretariapoderásolicitar
complementação.Asmatrículascomdocumentaçãocompleta,
aprovadaspelaSecretariadeverãoserregistradasnoSistemade
InformaçõesparaoEnsino(SIE). 
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 ec.pos.bage@unipampa.edu.br 
SecretariaAcadêmica-UNIPAMPA/CampusBagé-Av.Maria
daAnunciaçãoGomesdeGodoy,n.1650–Bairro Malafaia
–Bagé/RS–Fone(53)32403600









ANEXOI-PlanilhadepontuaçãodoC
 urriculumVitae–
 (ModeloLattes) 
UniversidadeFederaldoPampa-CampusBagé 
Planilhadepontuação-MestradoemCiênciaeEngenhariadeMateriais 
Nome



ATENÇÃO:A
 ( O)C
 ANDIDATA(O)D
 EVERÁC
 OMPROVARA
 P
 RODUÇÃOIDENTIFICADA
NAP
 LANILHA 
DISCRIMINAÇÃO 

1 



PONTUAÇÃO  NÚMER VALOR
MÁXIMA 
O  FINAL 
DE 
ITENS 

PRODUÇÃOB
 IBLIOGRÁFICA- A
 RTIGOSP
 UBL 
PERIÓDICOSC
 IENTÍFICOSCOMC
 ORPOE D
(Somentet rabalhosp
 ublicadosc omn
 úmero
dasp
 ági







Máx.5
 0
pts 









QualisB
 1( 10p
 ts) 





QualisB
 2( 8p
 ts) 





QualisB
 3( 5p
 ts) 





QualisB
 4( 3p
 ts) 





QualisB
 5( 2p
 ts) 





Semc lassif.Q
 ualisM
 ateriais( 1p
 ts) 





Comf atord
 eImpacto> 3
 ( 15p
 ts) 





Comf atord
 eImpacto> 1
 ( 10p
 ts) 





Comf atord
 eImpacto< 1
 ( 5p
 ts) 





LivroE ditadop
 ore ditoraInternacional( 10p
 ts) 





LivroE ditadop
 ore ditoran
 acional( 10p
 ts) 





Capítulose mlivro- e ditadop
 ore ditora 
internacional( 7p
 ts) 





Capítulose mlivro- e ditadop
 ore ditoran
 acional
(4p
 ts) 





QualisA
 1( 15p
 ts) 
QualisA
 2( 12p
 ts) 

Trabalhosc ompletose ma naisd
 e
eventosinternacionais( 2p
 ts) 





Trabalhosc ompletose ma naisd
 ee ventos
nacionais( 1p
 ts) 





Resumose r esumose xpandidos( 0,5p
 ts)  





Resumoo
 ur esumoe xpandidop
 ublicadoe m
Anaisd
 ee ventod
 eâ mbitor egionalo
 uS alãod
 e
IniciaçãoC
 ientífica( ex.:S IEPE)( 0,5p
 ts) 





PONTUAÇÃOT OTALITEM1
 
2 



PARTICIPAÇÃOE MC
 ONGRESSOS,S EMINÁRI 
OFICINAS,P
 ALESTRASE S IMILARE










Ministrante( 2,5p
 tsp
 ore vento) 



Máx.2
 0
pts 

Ouvinte( 0,5p
 tsp
 ore vento) 









PONTUAÇÃOT OTALITEM2
 
3 

PRODUÇÃOT ECNOLÓGICA 
Desenvolvimentoo
 ug eraçãod
 ep
 rodutosc omp
 atente


Máx.1
 0
pts 













PONTUAÇÃOT OTALITEM3
 
4 

PARTICIPAÇÃOE MP
 ROJETOS
Pesquisa( 5p
 ts) 


Máx.1
 5
pts 

Ensino( 2,5p
 ts) 
Extensãoe T rabalhosP
 rofissionais( 5p
 ts) 

















PONTUAÇÃOT OTALITEM4
 
5 

TÍTULOSE MP
 ÓS-GRADUAÇÃO 
Especialização( 5p
 ts)(NAA
 REAd
 eM
 ateriais) 





Máx.5
   
pts 



PONTUAÇÃOT OTALITEM5
 

PONTUAÇÃOTOTAL 





