
Prezados(as) candidatos(as) ao Processo Seletivo Especial para ingresso de Quilombolas e Indígenas na 
Universidade Federal de Pelotas,

INFORMAMOS alguns detalhes relevantes:

As provas do Processo Seletivo acontecerão no Prédio Aulário, do Campus Capão do Leão.

As Provas: 
[1] Redação – dia 16/7 – das 19h às 21h30

[2] Elaboração do Memorial – dia 17/7 – das 09h às 11h

[3] defesa de memorial – dias 17 e 18/7 – bancas individuais (agendamento será confirmado no dia 
17/7, após a prova de redação

O alojamento e a alimentação será disponibilizada aos candidatos que fizeram a solicitação por esses 
serviços.



QUARTA-FEIRA
Candidatos que solicitaram alojamento e alimentação e chegarem a Pelotas na QUARTA-FEIRA, 14 
de julho, deverá se dirigir à Casa do Estudante Quilombola e Indígena (Rua Garibaldi, 346)

QUINTA-FEIRA
O Alojamento disponibilizado no Campus Capão do Leão será aberto na quinta-feira.

Ele será organizado em espaços cedidos pelas Unidades Acadêmicas para essa finalidade (a lista dos 
locais por candidato será divulgada até o dia 15/7, quando o Alojamento será aberto).

A partir de quinta-feira, quando o alojamento no Campus for aberto, a alimentação será disponibilizada no 
Restaurante Universitário do Campus Capão do Leão.

A partir de quinta-feira, teremos à disposição dos candidatos o apoio do serviço de transporte por 
Ônibus/Micrônibus a partir Das indicações listadas abaixo:

Na quinta e sexta-feira o local de concentração [com distanciamento] dos candidatos que vêm de fora da 
cidade será o CAMPUS II – Barroso, 1202. Deste local partirá o ônibus para o Campus Capão do Leão nos 
seguintes dias e horários:

QUINTA-FEIRA
Ponto de saída do ônibus – Campus II – Rua Alm. Barroso, 1202

[Pelotas – Capão] – Quinta-feira – 16h; 18h; 23h30

SEXTA-FEIRA
Ponto de saída do ônibus – Campus II – Rua Alm. Barroso, 1202

[Pelotas – Capão] – Sexta-feira – 15h; 16h; 17h; 17h30

[Capão – Pelotas] Sexta-feira – 20h30 – 22h

SÁBADO
Ponto de saída do ônibus – Rua 15 de novembro esquina Rua Dom Pedro II

[Pelotas – Capão] – Sábado – 07h; 07h30 

[Capão – Pelotas] – Sábado – 17h; 19h; 21h

DOMINGO
Ponto de saída do ônibus – Rua 15 de novembro esquina Rua Dom Pedro II

[Pelotas – Capão] – Domingo – 07h; 07h30

[Capão – Pelotas] – Domingo – 17h; 19h; 21h

[Capão – Pelotas] – Segunda-feira – 08h; 10h; 14h

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos no telefone: (53) 99111.1018 (NUAAD)


