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EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE CURSO OU COTA (CANDIDATO DA ETAPA 3)  

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA VIDA ESCOLAR- PAVE 

 

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Concursos 

(COODEC), torna público o PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE CURSO E/OU COTA PARA 

CANDIDATOS DA TERCEIRA ETAPA DO PAVE, conforme regulamento a seguir: 

 

1. Por não haver a possibilidade de verificação destas opções no sistema de consulta e tampouco no boleto de 

inscrição, a COODEC abrirá prazo para que os inscritos na Terceira Etapa do PAVE possam ter certeza da 

escolha de curso e/ou cota. 

2. O período de solicitação do pedido será de 20 a 26 de setembro de 2019. 

3. Poderá solicitar o pedido de troca de curso ou cota, o estudante que JÁ PAGOU SUA INSCRIÇÃO E QUE 

NÃO TENHA CERTEZA DA ESCOLHA DE CURSO/COTA. 

4. Candidatos que ainda não efetivaram o pagamento, podem realizar uma nova inscrição normalmente 

até a data limite (30/09), imprimir o boleto no ato e realizar o pagamento até a data de vencimento (1º/10). 

5. Para quem deseja realizar o pedido, os inscritos deverão: 

5.1. Verificar o quadro de vagas (Caso haja dúvida, verifique o quadro de cursos e distribuição 

vagas  https://wp.ufpel.edu.br/pave/files/2019/07/QUADRO-VAGAS-PAVE-19.pdf) e as 

modalidades de cotas (disponível no item 4 do edital 

https://wp.ufpel.edu.br/pave/files/2019/06/Edital_PAVE2019.pdf 

5.2. Preencher o formulário disponível em: https://forms.gle/i6ts9eGNFxCDaona6 

6. OS PEDIDOS NÃO SERÃO SOLICITADOS PRESENCIALMENTE. 

7. Terá seu pedido negado o estudante que: 

a) Preencher dados incorretos; 

b) Inscritos que não efetivaram o pagamento da taxa conforme item 4 acima; 

c) Não observar a forma, o prazo e os horários previstos neste edital. 

8. Após o encerramento do período, em 27/09, será divulgada uma listagem dos candidatos que solicitaram a 

troca, SOMENTE COM O SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO.   

8.1. Os solicitantes deverão verificar esta lista para conferir se seu pedido foi aceito. 

8.2. Caso constate que seu número de inscrição não está na lista, o solicitante deverá entrar em contato 

(pave.ufpel@gmail.com) até o dia 30/09 para verificar a situação. 

9. A troca no sistema será realizada após o período de inscrição ser encerrado (30/09). 

10. É de responsabilidade do candidato qualquer alteração que seja solicitada. Após a data limite dos pedidos 

(26/09), o estudante inscrito não poderá solicitar uma nova troca.  

11. Após os ajustes no sistema, será divulgada a lista final de homologação das inscrições, em que serão 

divulgados os nomes, cursos e cotas escolhidos pelos candidatos. 

11.1. Esta listagem é definitiva e não poderá sofrer qualquer alteração. 

12. . Informações adicionais poderão ser obtidas na COODEC, SOMENTE por e-mail pave.ufpel@gmail.com. 

 

 Prof. Albino Magalhães Neto 

Coordenador da COODEC 
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