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RETIFICAÇÃO 

 

Onde se lê: 
 

Antes da finalização da ficha devem ser anexados no campo “arquivos da 

inscrição/selecionar arquivos” os documentos abaixo, digitalizados e em formato 

PDF:  

a) Diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, se aplicável;  

b) Histórico escolar completo da graduação;  

c) Currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, modelo completo;  

d) Carteira de identidade e do CPF, se brasileiro, ou fotocópia do passaporte 

válido, se estrangeiro;  

e) Carta justificativa para a escolha do componente curricular, assinada pelo 

candidato; 

f) Comprovante de vínculo com um PPG da UNIPAMPA ou de outra IES ou 

atestado de participação em Grupo de Pesquisa, emitido e assinado pelo 

orientador ou líder do grupo. 



g) 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 e carta de recomendação de ao menos 

um docente permanente do programa;  

h) Os estudantes vinculados a outros PPG da UNIPAMPA ou de outras IES 

nacionais ou estrangeiras, também devem apresentar atestado de matrícula e 

documento assinado por seu orientador, justificando a necessidade de realizar a 

disciplina. 

 
Leia-se:  
 
Antes da finalização da ficha devem ser anexados no campo “arquivos da 

inscrição/selecionar arquivos” os documentos abaixo, digitalizados e em formato 

PDF:  

a) Diploma de graduação de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, se aplicável;  

b) Histórico escolar completo da graduação;  

c) Carteira de identidade e do CPF, se brasileiro, ou fotocópia do passaporte 

válido, se estrangeiro;  

d) Carta justificativa para a escolha do componente curricular, assinada pelo 

candidato; 

e) Comprovante de vínculo com um PPG da UNIPAMPA ou de outra IES ou 

atestado de participação em Grupo de Pesquisa, emitido e assinado pelo 

orientador ou líder do grupo. 

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 e carta de recomendação de ao menos 

um docente permanente do programa;  

g) Os estudantes vinculados a outros PPG da UNIPAMPA ou de outras IES 

nacionais ou estrangeiras, também devem apresentar atestado de matrícula e 

documento assinado por seu orientador, justificando a necessidade de realizar a 

disciplina. 
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