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(1) DAS VAGAS: 

 

Respeitando o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a 

ordem de prioridade para atendimento das solicitações será a seguinte: 

• Primeiro lugar: Reingresso; 

• Segundo lugar: Reopção; 

• Terceiro lugar: Transferência. 

 

(2) DO REINGRESSO: 

a) Terá prioridade o candidato que tiver o maior número de disciplinas cursadas 

passíveis de aproveitamento no curso de Meteorologia; 

b) Será levado em consideração o menor tempo de desligamento da UFPeI, 

limitando-se em 4 (quatro) anos de afastamento; 

c) Em caso de situação idêntica na classificação, será levada em consideração a 

média aritmética das notas das disciplinas aproveitadas. 

d) Os casos não previstos, nos itens acima, ficam sujeitos à análise do Colegiado 

da Meteorologia. 

 

(3) DA REOPÇÃO: 

Essa modalidade é, somente, para alunos matriculados na Universidade Federal 

de Pelotas e em cursos da área de Ciências Exatas e Tecnologia ou áreas afins 

(Resolução 29/2014 do COCEPE). 

a) Terá preferência o aluno de cursos da área de Ciências Exatas e Tecnologia. 



b) Terá preferência o candidato que tiver maior número de disciplinas 

aproveitáveis para o Curso de Meteorologia; 

c) Será levada em consideração a média aritmética das notas obtidas nas 

disciplinas aproveitadas. 

d) Os casos não previstos, nos itens acima, ficam sujeitos à análise do Colegiado 

da Meteorologia. 

 

 

3. DA TRANSFERÊNCIA: 

A Transferência poderá ser solicitada por candidatos de IES oriundos de cursos da 

área de Ciências Exatas e Tecnologia ou áreas afins. 

a) O candidato deverá ter cursado pelo menos um semestre no curso de origem; 

b) O candidato deverá ter cursado pelo menos 04 (quatro) disciplinas do curso de 

origem, com aprovação. 

 

3.1. Classificação para Transferência: 

a) Candidatos oriundos de Cursos de Meteorologia e ciências atmosféricas de 

outras IES. 

b) Candidatos dos demais cursos pertencentes a área de Ciências Exatas e 

Tecnologia 

c) Candidatos de cursos pertencentes a áreas afins. 

d) Terá preferência o candidato que tiver o maior número de disciplinas 

aproveitáveis para o Curso de Meteorologia; 

e) Será levada em consideração a média aritmética das notas obtidas nas 

disciplinas aproveitadas. 

f) Os casos não previstos, nos itens acima, ficam sujeitos à análise do Colegiado 

da Meteorologia. 

 

 

 

 

 


