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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  
Processo nº 23110.020386/2022-48
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
A Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), através Coordenação de Registros

Acadêmicos (CRA), da Pró-Reitoria de Ensino (PRE), RETIFICA os itens 4.15 e 15 do Edital do PAVE
2022, a fim de prorrogar o período para a solicitação da isenção da taxa de inscrição:

1- Onde se lê:
4.15. Isenção da Taxa de Inscrição para o PAVE 2022
4.15.1. O candidato, que se enquadre nos critérios definidos, neste edital, poderá solicitar

isenção da taxa de inscrição do dia 05 de julho a 20 de agosto de 2022, através de Formulário Digital de
Isenção.

-Leia-se:
4.15. Isenção da Taxa de Inscrição para o PAVE 2022
4.15.1. O candidato, que se enquadre nos critérios definidos, neste edital, poderá solicitar

isenção da taxa de inscrição do dia 05 de julho a 31 de agosto de 2022, através de Formulário Digital de
Isenção.

 
2- Onde se lê:
4.15.10. O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado dia 23 de agosto de

2022.
- Leia-se:
4.15.10. O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado dia 02 de setembro

de 2022.
 
3- Onde se lê:
4.15.11. Caso o pedido de isenção não seja aceito, via SISTAC, o candidato pode solicitar

recurso nos dias 24 a 26 de agosto de 2022, exclusivamente pelo formulário: Formulário digital de recurso
para isenções não aceitas.

 - Leia-se:
4.15.11. Caso o pedido de isenção não seja aceito, via SISTAC, o candidato pode solicitar

recurso nos dias 03 a 05 de setembro 2022, exclusivamente pelo formulário: Formulário digital de recurso
para isenções não aceitas.

 
4-  Onde se lê:
4.15.12. O resultado final do pedido de isenção está previsto a partir do dia 30 de agosto de

2022.

https://forms.gle/ykd9spgSaY5nNbGE9
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- Leia-se:
4.15.12. O resultado final do pedido de isenção está previsto a partir do dia 08 de setembro

de 2022.
 

5- Onde se lê:
Item 15. Cronograma

Cronograma 
EVENTO DATAS
Período de Pedidos de Isenções De 05 de julho de 2022 até 20 de agosto de 2022
Divulgação do resultado preliminar do pedido de Isenção Dia 23 de agosto de 2022
Recurso ao indeferimento do pedido de Isenção De 24 a 26 de agosto de 2022
Divulgação do resultado final do pedido de Isenção Dia 30 de agosto de 2022

 

- Leia-se:
Item 15. Cronograma

Cronograma 
EVENTO DATAS
Período de Pedidos de Isenções De 05 de julho de 2022 até 31de agosto de 2022
Divulgação do resultado preliminar do pedido de Isenção Dia 02 de setembro de 2022
Recurso ao indeferimento do pedido de Isenção De 03 a 05 de setembro de 2022
Divulgação do resultado final do pedido de Isenção Dia 08 de setembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por LIZ FERNANDA CARRARD DE LIMA, Assistente em
Administração, em 19/08/2022, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por EMILENI TESSMER, Coordenadora, Coordenação de
Registros Acadêmicos, em 19/08/2022, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FERREIRA DAS NEVES FILHO, Coordenador,
Coordenação de Pedagogia Universitária, em 19/08/2022, às 18:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Reitora, em 20/08/2022,
às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1829800 e
o código CRC B7A3F5A3.

Referência: Processo nº 23110.020386/2022-48 SEI nº 1829800

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

