
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
REITORIA / CENTRO ESPECIALIZADO EM SELEÇÃO 

 
 

RETIFICAÇÃO 
 

PRORROGAÇÃO INSCRIÇÕES VESTIBULAR DE INVERNO 2008 
 

A Universidade Federal de Pelotas torna pública a retificação do EDITAL / CES nº 47, de 02 de 
junho de 2008, publicado no DOU de 05/6/2008, prorrogando o período de inscrições ao Processo 
Seletivo de Inverno 2008 até as 18 horas do dia 02 de julho de 2008, e, em conseqüência, ficam 
alteradas as redações dos seguintes subitens do referido edital. 
a) subitem 3.1: “A inscrição para este Processo Seletivo será de cinco de junho (05/6) até às 18 
horas do dia 02 de julho (02/7) deste ano, através do preenchimento da ficha de inscrição –– via 
internet –– e do pagamento da taxa correspondente junto à Caixa Econômica Federal. 
b) subitem 7.1: “As provas serão realizadas nas cidades de Pelotas, Sant’ Ana do Livramento e Passo 
Fundo, das oito horas (8h) às doze horas e trinta minutos (12h30min), nos dias dezenove (19) e vinte 
(20) de julho de 2008”. No subitem 7.1.1 passa a constar: “As provas obedecerão ao seguinte 
cronograma: - dia dezenove de julho (19/7): Matemática, Física, Biologia e Química; - dia vinte de julho 
(20/7): Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira; História, Geografia e Redação.” 
c) subitem 7.2: “... Essa informação estará disponível no dia quatorze de julho (14/7) no site: 
http://ces.ufpel.edu.br/vestibular ou na sede do CES...”. 
d) subitem 14.2: “Só serão aceitas impugnações a questões apresentadas nas provas até às quatorze 
horas (14h) do dia vinte e um de julho (21/7), durante o expediente...” 
e) subitem 15.1: “Os gabaritos preliminares das provas de múltipla escolha serão divulgados às 
quatorze horas (14h) do dia vinte de julho do corrente ano (20/7/2008)...” 
f) subitem 15.2: “Os gabaritos finais das provas de múltipla escolha serão divulgados dia vinte e cinco de 
julho do corrente ano (25/7/2008), no site da UFPel/CES.” 
 
     Pelotas, 17 de junho de 2008. 
 
 
 
 

Rosalina Vieira dos Anjos 
Diretora do CES pro tempore 
 
 
 
 
Prof. Antonio Cesar Gonçalves Borges 
                       Reitor 


