
RETIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA PARA REGIME ESPECIAL 2022-2 DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E

INDÚSTRIA CRIATIVA (PPGCIC)

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa, da
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA retifica a Chamada Pública para
Regime Especial 2022-2.

Onde se lê:

3) Inscrições:

Deverá ser realizada pelo(a) candidato(a) através do preenchimento da ficha de
inscrição online disponível no endereço eletrônico do Sistema de Gestão Unificada de
Recursos Institucionais (Guri): http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/.
Antes da finalização da ficha, o(a) candidato(a) deve anexar no campo “arquivos da
inscrição/selecionar arquivos” os documentos abaixo, digitalizados e, obrigatoriamente,
no formato Portable Document Format (PDF):

● Diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério
da Educação (MEC), se aplicável;
● Histórico escolar completo da graduação;
● Currículo cadastrado na plataforma Lattes do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), modelo completo OU Curriculum
vitae;
● Carteira de Identidade com foto contendo os números de Registro Geral (RG) e
Cadastros de Pessoas Físicas (CPF), se brasileiro, ou Passaporte válido, se
estrangeiro;
● Título Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na 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-eleitoral;
● Certificado de quitação com o Serviço Militar Obrigatório, quando aplicável;
● Os(As) estudantes de graduação da Unipampa devem apresentar atestado que
comprove o aproveitamento de 75% (Setenta e cinco por cento) dos créditos do
currículo do curso de graduação, fornecido pela Unipampa;
● Os estudantes de graduação de outras Instituições de Ensino Superior (IESs) devem
apresentar atestado que comprove o aproveitamento de 75% (Setenta e cinco por
cento) dos créditos do currículo do curso de graduação, fornecido pela IES em que
está matriculado(a);
● Os(As) estudantes vinculados(as) a outros PPGs da Unipampa ou de outras IES
nacionais ou estrangeiras, também devem apresentar atestado de matrícula e



documento assinado por seu(sua) orientador(a) de pós-graduação, justificando a
necessidade de realizar a disciplina.
● Os(As) candidatos(as) devem anexar texto dissertativo que aborde as intenções do
candidato em relação à disciplina escolhida, suas aproximações com a área de
concentração e a linha de pesquisa (conforme item 4).

Leia-se:

3) Inscrições:

Deverá ser realizada pelo(a) candidato(a) através do preenchimento da ficha de
inscrição online disponível no endereço eletrônico do Sistema de Gestão Unificada de
Recursos Institucionais (Guri): http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/.
Antes da finalização da ficha, o(a) candidato(a) deve anexar no campo “arquivos da
inscrição/selecionar arquivos” os documentos abaixo, digitalizados e, obrigatoriamente,
no formato Portable Document Format (PDF):

● Diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério
da Educação (MEC), se aplicável;
● Histórico escolar completo da graduação;
● Currículo cadastrado na plataforma Lattes do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), modelo completo OU Curriculum
vitae;
● Carteira de Identidade com foto contendo os números de Registro Geral (RG) e
Cadastros de Pessoas Físicas (CPF), se brasileiro, ou Passaporte válido, se
estrangeiro;
● Título Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na 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-eleitoral;
● Certificado de quitação com o Serviço Militar Obrigatório, quando aplicável;
● Os(As) estudantes de graduação da Unipampa devem apresentar atestado que
comprove o aproveitamento de 75% (Setenta e cinco por cento) dos créditos do
currículo do curso de graduação, fornecido pela Unipampa;
● Os estudantes de graduação de outras Instituições de Ensino Superior (IESs) devem
apresentar atestado que comprove o aproveitamento de 75% (Setenta e cinco por
cento) dos créditos do currículo do curso de graduação, fornecido pela IES em que
está matriculado(a);
● Os(As) estudantes vinculados(as) a outros PPGs da Unipampa ou de outras IES
nacionais ou estrangeiras, também devem apresentar atestado de matrícula e
documento assinado por seu(sua) orientador(a) de pós-graduação, justificando a
necessidade de realizar a disciplina.
● Os(As) candidatos(as) devem anexar texto dissertativo que aborde as intenções do
candidato em relação à disciplina escolhida, suas aproximações com a área de
concentração e a linha de pesquisa (conforme item 4).

Os seguintes documentos solicitados para a matrícula: Cópia digitalizada (frente e



verso) de Título Eleitoral; Cópia digitalizada do comprovante de votação na última
eleição (2 (dois) turnos, se aplicável) ou comprovante de quitação eleitoral expedida
pelo Tribunal Regional Eleitoral; e Cópia digitalizada (frente e verso) do certificado de
quitação com o Serviço Militar Obrigatório, para pessoas do sexo masculino até 45
(quarenta e cinco) anos, não devem ser obrigatórios para candidatos(as)
estrangeiros(as) classificados(as) que farão a matrícula.

São Borja, 18 de agosto de 2022

Prof. Dr. Gabriel Sausen Feil
Coordenador do PPGCIC


