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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  
Processo nº 23110.020386/2022-48
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
 
1) ONDE SE LÊ:
4.1: Período de Inscrição:  As inscrições no PAVE 2022 serão realizadas no período de 01 de julho de

2022 até às 23h59 do dia 30 de setembro de 2022, no horário oficial de Brasília (DF).
 
LEIA-SE:
4.1: Período de Inscrição:  As inscrições no PAVE 2022 serão realizadas no período de 01 de julho de

2022 até às 23h59 do dia 06 de outubro de 2022, no horário oficial de Brasília (DF).
 
 
2) ONDE SE LÊ

4.14 Inscrições PAVE 2022

 Inscrições Inscrições com desconto no valor
da taxa Inscrições com valor integral da taxa

ETAPA 3 de 01/07 a 30/09/2022 R$ 65,00 (01/07 a 31/08/2022) R$ 90,00 (01/09 a 30/09)

ETAPA 2 de 01/07 a 30/09/2022 R$ 50,00 (01/07 a 31/08/2022) R$ 75,00 (01/09 a 30/09)

ETAPA 1 de 01/07 a 30/09/2022 R$ 35,00 (01/07 a 31/08/2022) R$ 60,00 (01/09 a 30/09)

            

       LEIA-SE

4.14 Inscrições PAVE 2022

 Inscrições Inscrições com desconto no valor
da taxa Inscrições com valor integral da taxa

ETAPA 3 de 01/07 a 06/10/2022 R$ 65,00 (01/07 a 31/08/2022) R$ 90,00 (01/09 a 06/10)

ETAPA 2 de 01/07 a 06/10/2022 R$ 50,00 (01/07 a 31/08/2022) R$ 75,00 (01/09 a 06/10)

ETAPA 1 de 01/07 a 06/10/2022 R$ 35,00 (01/07 a 31/08/2022) R$ 60,00 (01/09 a 06/10)
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        3) ONDE SE LÊ:

4.4. Recomenda-se gerar, salvar e imprimir o boleto de pagamento no momento da inscrição. Nele o candidato encontra seu
número de inscrição, para acompanhar todas as publicações sobre sua trajetória no PAVE.

         LEIA-SE:

4.4. O candidato deve gerar, salvar e/ou imprimir o boleto de pagamento no momento da inscrição. Nele o candidato encontra
seu número de inscrição, para acompanhar todas as publicações sobre sua trajetória no PAVE.

4.4.1 Não haverá possibilidade de emitir 2ª via do boleto, após encerramento das inscrições (06/10/2022). 

4.4.2 Caso necessite de um novo boleto, o candidato deve realizar uma nova inscrição, gerar um novo boleto, até dia 06 de
outubro de 2022. Não possuindo meios para imprimi-lo, NÃO salve o link do mesmo, tire uma foto, print do boleto ou
selecione para imprimir, e no campo para indicar impressora "salvar em PDF". 

4.4.3 O vencimento do boleto será dia 07/10/2022, devendo o pagamento ser realizado exclusivamente nas agências ou
canais de atendimento do Banco do Brasil. Atente-se para salvar o mesmo o boleto, pois as inscrições encerram-se
dia 06/10/2022.

Documento assinado eletronicamente por LAIS BASSO, Chefe, Núcleo de Processos Sele�vos, em 04/10/2022, às
13:36, 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 04/10/2022, às 13:39, 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 04/10/2022, às 16:14,
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 1887847 e o código CRC
B68B6DCD.

Referência: Processo nº 23110.020386/2022-48 SEI nº 1887847
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