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MATRÍCULAS 

 

A Comissão de Seleção do PPG em Relações Internacionais Contemporâneas informa 

publicamente, que o período de matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 2018 é de 31 

de julho a 1° agosto de 2018. De acordo com o Edital 247/2018: 

 

Art. 19 As matrículas dos candidatos classificados no processo seletivo serão realizadas mediante seu 
comparecimento, devidamente identificado, ou por meio de procuração oficial, conforme calendário 
acadêmico 2018, junto à Secretaria Acadêmica da Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do 
Livramento, endereço: Rua do Barão do Triunfo, no 1048 – Centro, Santana do Livramento/RS, CEP 
97573-634. Telefone (55) 3967-1700, munidos dos seguintes documentos:  
a) fotocópia do título eleitoral e comprovantes de votação da última eleição (2 turnos, se aplicável) ou 
comprovante de quitação eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, autenticadas ou 
acompanhadas do original;  
b) fotocópia do certificado de quitação com o serviço militar obrigatório, autenticada ou acompanhada 
do original, quando exigível;  
c) documento original de identificação pessoal;  
d) se estrangeiro, apresentação de passaporte com visto de permanência adequado conforme a 
legislação vigente;  
e) diploma de graduação ou atestado original de conclusão de curso de Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação. No caso de ter cursado graduação em instituição estrangeira, 
apresentar diploma devidamente reconhecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação.  
 
Art. 20 O candidato que não realizar a matrícula dentro do prazo estabelecido no presente edital 
perderá o direito à vaga. 

 

 
O horário de atendimento da Secretaria Acadêmica do Campus Sant’Ana do Livramento da 

UNIPAMPA é das 12h30 a 18h30. A Comissão de Seleção pede aos candidatos estrita observância do 

disposto no Edital. 

 


