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 A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Processo de Seleção e Ingresso 

(CPSI), em cumprimento a liminar/antecipação de tutela, torna público que reabrirá as inscrições aos 

alunos que cursam o último ano de cursos de Ensino Médio ou equivalentes do IFSUL (5º e 6º 

semestres, no caso de cursos de três anos, 7º e 8º semestres, nos cursos de quatro anos), que ainda 

não realizaram a inscrição ou desejarem realizar.  Caso a liminar no futuro seja revogada, os 

candidatos que realizarem a inscrição não terão direito a ressarcimento da taxa sob hipótese alguma.  

Para a inscrição no período de 09 e 10 de dezembro de 2013 das 8h30min às 14h30min, deverão ser 

entregues no prédio da CPSI - Gonçalves Chaves, nº 3126, Pelotas/RS, os seguintes itens: 

1. a ficha de inscrição disponibilizada no anexo abaixo; 

2. cópia do RG; 

3. comprovante de estar regularmente matriculado no IFSUL ou CAVG, conforme os anos acima;   

4. comprovante original de recolhimento, junto ao banco do Brasil, da taxa de inscrição (não serão 

aceitos agendamentos de pagamento como comprovante) no valor de R$ 35,00, através de guia de 

recolhimento único (GRU), disponível no link: 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, que, para o seu preenchimento 

devem ser utilizados os seguintes dados: Código da Unidade Gestora (UG): 154047; Gestão 15264; 

Código do recolhimento: 28883-7. 

 

 

Profª Helenara Plaszewski Facin  

Coodenadora da CPSI 

Prof. Dr. Mauro Augusto Burquert Del Pino 

Reitor 
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ANEXO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 3ª ETAPA 

PAVE EDITAL 122/2013 

Subprograma: 

Nº Inscrição: 

Nome: 

Data de Nascimento: RG: 

Sexo: (  )Masculino 

          (  ) Feminino 

Nacionalidade: 

e-mail: 

Mão: (  ) destro 

          (  ) canhoto 

Nome do pai: 

 

Nome da mãe: 

Endereço: 

Cidade: Bairro: 

UF: CEP: 

Telefone 1: Telefone 2: 

Endereço da família: 

Endereço: 

Cidade: 

UF: Bairro: 

CEP: Telefone: 

Escola: 

Nome: Tipo: Federal 

 

Cidade: UF: 

 

 

 



Opção de Curso: 

 

 

Opção de acesso: 

(  ) Acesso Universal. 

(  ) Acesso Universal e egresso de Escola Pública com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-

mínimo nacional per capita. 

(  ) Acesso Universal e egresso de Escola Pública com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-

mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

(  ) Acesso Universal e egresso de Escola Pública com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário-mínimo 

nacional per capita. 

(  ) Acesso Universal e egresso de Escola Pública com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário-mínimo 

nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

 

 

Pelotas, _______ de dezembro de 2013. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

Recebido CPSI: 


