
 
 

EDITAL Nº 319/2017  
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 260/2017 
 
 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 260/2017, referente ao processo de seleção 
dos candidatos ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas (PPGPP), nível de Mestrado Profissional, Campus São Borja. 
 
Onde se lê: 
(...) 
6.11 A divulgação dos resultados da prova escrita será realizada pelo site do Curso 
de Mestrado Profissional em Políticas Públicas, disponível em 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/mppp/) até 03/11/2017. 
(...) 
6.19 A avaliação oral será realizada de forma individual, de 06/11 a 10/11/2017, em 
sala do Campus São Borja da UNIPAMPA, com agendamento prévio de horário para 
cada candidato no período de 8h às 22h a ser divulgado no site do Curso de 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgpp/). 
(...) 
7.1 A divulgação dos resultados finais do processo seletivo previsto neste edital será 
realizada até 01/12/2017, nas páginas eletrônicas da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (PROPPI), disponível em 
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/ e do Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas, disponível em http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgpp/. 
(...) 
10.1 O ingresso de recurso junto à Comissão Seleção do Curso deverá ser realizado 
até 24 de novembro de 2017, exclusivamente por meio de correspondência 
eletrônica endereçada ao curso correspondente, no endereço eletrônico conforme 
segue:  

 Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP): 
mppp.unipampa@gmail.com. 

(...) 
 
Leia-se: 
(...)   
6.11 A divulgação dos resultados da prova escrita será realizada pelo site do Curso 
de Mestrado Profissional em Políticas Públicas, disponível em 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/mppp/) até 10/11/2017. 
(...) 
6.19 A avaliação oral será realizada de forma individual, de 05/12 a 08/12/2017, em 
sala do Campus São Borja da UNIPAMPA, com agendamento prévio de horário para 
cada candidato no período de 8h às 22h a ser divulgado no site do Curso de 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgpp/). 
(...) 
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7.1 A divulgação dos resultados finais do processo seletivo previsto neste edital será 
realizada até 15/12/2017, nas páginas eletrônicas da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (PROPPI), disponível em 
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/ e do Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas, disponível em http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgpp/. 
(...) 
10.1 O ingresso de recurso junto à Comissão Seleção do Curso deverá ser realizado 
até 13 de dezembro de 2017, exclusivamente por meio de correspondência 
eletrônica endereçada ao curso correspondente, no endereço eletrônico conforme 
segue:  

 Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP): 
mppp.unipampa@gmail.com. 

(...) 
 
Bagé, 06 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Fontoura Hansen 
  Reitor 
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