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Interessado: FABIO ANDRE SANGIOGO, Pró-Reitoria de Ensino
  

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 013/2020/PRE

 
A Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com a Coordenação Institucional do Residência

Pedagógica vêm a público divulgar retificação do CRONOGRAMA do Edital 013/2020/PRE - EDITIAL
DE SELEÇÃO DE ALUNOS DAS LICENCIATURAS DA UFPEL PARA O PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - RP/UFPel, conforme segue:

 
ALTERAÇÃO de datas do Subitem 9.1, conforme segue:
 
Onde se lê:
9.1 Quadro 1: Cronograma de seleção de Residentes do RP-UFPel. 

Atividade Data e Formato de Envio ou Acesso
Período de inscrições
com envio da
documentação

De 22/09/2020 a 28/09/2020, no formulário online
https://forms.gle/8SD4EWrCPL3ESEr46

Homologação das
inscrições Até 30/09/2020, no site https://wp.ufpel.edu.br/pre/.

Recursos da
homologação

De 01/10/2020, envio por e-mail para
residenciapedagogica@ufpel.edu.br.

Divulgação do
resultado final da
homologação

Até 02/10/2020, no site https://wp.ufpel.edu.br/pre/.

Realização das
entrevistas

De 05/10/2020 a 12/10/2020, por vídeoconferência em endereço a ser
divulgado no site do Programa:
https://wp.ufpel.edu.br/residenciapedagogica/

Resultado preliminar Até 13/10/2020, no site https://wp.ufpel.edu.br/pre/.
Recursos do resultado
preliminar

De 14/10/2020, a ser enviado por e-mail para
residenciapedagogica@ufpel.edu.br.

Resultado final Até 19/10/2020, no site https://wp.ufpel.edu.br/pre/.
Cadastro dos bolsistas e
início das atividades A partir de 01 de novembro de 2020.

 
Leia-se:
9.1 Quadro 1: Cronograma de seleção de Residentes do RP-UFPel. 

Atividade Data e Formato de Envio ou Acesso
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com envio da
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documentação
Homologação das
inscrições Até 05/10/2020, no site https://wp.ufpel.edu.br/pre/.

Recursos da
homologação

De 06/10/2020, envio por e-mail para
residenciapedagogica@ufpel.edu.br.

Divulgação do
resultado final da
homologação

Até 07/10/2020, no site https://wp.ufpel.edu.br/pre/.

Realização das
entrevistas

De 07/10/2020 a 12/10/2020, por vídeoconferência em endereço a ser
divulgado no site do Programa:
https://wp.ufpel.edu.br/residenciapedagogica/

Resultado preliminar Até 13/10/2020, no site https://wp.ufpel.edu.br/pre/.
Recursos do resultado
preliminar

De 14/10/2020, a ser enviado por e-mail para
residenciapedagogica@ufpel.edu.br.

Resultado final Até 19/10/2020, no site https://wp.ufpel.edu.br/pre/.
Cadastro dos bolsistas e
início das atividades A partir de 01 de novembro de 2020.

 
Deste modo, fica alterado o subitem 9.1.
Os demais itens, subitens e incisos do presente Edital, permanecem inalterados.
 

Maria de Fátima Cóssio
Pró-Reitora de Ensino

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA COSSIO, Pró-Reitora, Pró-Reitoria de
Ensino, em 28/09/2020, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 1063657 e
o código CRC 47C5C24D.

Referência: Processo nº 23110.024092/2020-23 SEI nº 1063657
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