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O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
re fica o Edital nº 208/202, referente à documentação necessária para inscrição para ingresso no
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral (PPGTM), em nível de Mestrado Profissional,
Campus Caçapava do Sul.

 

Onde se lê:

(...)

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO

3.1. Os seguintes documentos são indispensáveis para inscrição:

a) ficha de inscrição on-line, com preenchimento obrigatório no endereço
eletrônico https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, anexando os documentos necessários para
inscrição solicitados neste Edital, da seguinte forma:

– anexar no campo “arquivos da inscrição”, os documentos descritos nas letras “a” até “j”, no que se
aplica, que constam no item 3 ;

– todos os arquivos devem estar em formato Portable Document Format (PDF), na língua portuguesa,
“formato de documento portátil”;

– o nome de cada arquivo deve ser curto e separado por underline (“_”), na língua portuguesa,
“sublinhado”;

– reduzir a “qualidade do arquivo”, em números de Dots Per Inch (DPI), na língua portuguesa, “pontos
por polegadas”.

b) endereço eletrônico do currículo La es do candidato (acessar o currículo La es
em http://lattes.cnpq.br/ e copiar o endereço que aparece na visualização do currículo);

c) cópia digitalizada (frente e verso) do diploma de graduação de ins tuição de ensino superior
credenciada pelo Ministério da Educação (MEC);

d) candidatos graduandos deverão apresentar atestado de provável formando, indicando o período
previsto para a conclusão do curso, fornecido pela ins tuição de ensino superior a qual estejam
vinculados. Nesse caso, fica obrigatória a apresentação de diploma ou cer ficado de conclusão de
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curso (ou equivalente) para a solicitação da matrícula condicional em caso de aprovação;

e) cópia digitalizada (frente e verso) do documento de iden ficação com foto, se brasileiro, ou do
passaporte válido ou carteira de registro nacional migratório, se estrangeiro;

f) cópias digitalizadas dos documentos comprobatórios do currículo La es. Cada documento deverá
estar numerado/iden ficado (canto superior direito) de tal forma que o vincule com o item da
planilha do Anexo I correspondente. Em caso do não envio do documento comprobatório, a pontuação
do item não será considerada;

g) cópia digitalizada e preenchida da planilha de avaliação do currículo La es (Anexo I), disponível
no site do programa para download (http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgtm/ingresso-2013-01),
conforme o Qualis dos periódicos na área do PPGTM, Engenharias II da CAPES;

h) projeto preliminar proposto pelo candidato com os itens obrigatórios listados no Anexo II. A lista
com os professores permanentes, contatos e suas respec vas temá cas de interesse pode ser
encontrada em: http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgtm/corpo-docente/. O projeto preliminar
seguirá os critérios de avaliação listados no Anexo III;

i) memorial de atuação profissional/acadêmica cujos critérios de avaliação se encontram listados no
Anexo IV;

j) cópia digitalizada do histórico escolar completo da graduação. Os critérios de avaliação do histórico
escolar se detalham no Anexo V;

k) cópia digitalizada da autodeclaração de raça/etnia dos candidatos às vagas reservadas para negros
(pretos e pardos) e indígenas, conforme Anexo VI, que deverá ser analisada por comissão de
heteroidentificação, a qual emitirá parecer;

l) cópia digitalizada do laudo médico, conforme Anexo VII, para os candidatos inscritos na reserva de
vagas para deficientes;

(...)
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Bagé, 27 de julho de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 27/07/2021, às 16:53,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0578736 e o código CRC 3EDC1825.
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