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Apresentação

Este manual traz algumas informações sobre a UNIPAMPA e sobre o Campus Itaqui.

Buscamos, com ele, apresentar a você um pouco sobre a vida acadêmica, as
atividades, rotinas, setores, documentos e ferramentas que farão parte dessa nova
etapa da sua vida.

Este material também foi enviado para o seu e-mail institucional e está disponível
online na página do Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE), que você
pode acessar aqui.

Desejamos a você as boas-vindas e muito sucesso nessa etapa que se inicia.
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Equipe do Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) e
Coordenação Acadêmica

https://sites.unipampa.edu.br/nudeitaqui/


A UNIPAMPA

A Universidade Federal do Pampa é resultado da reivindicação da comunidade da
região, que encontrou guarida na política de expansão e renovação das instituições
federais de educação superior, promovida pelo governo federal. Iniciou suas
atividades em outubro de 2006 com a responsabilidade de contribuir com a região
em que se edifica – um extenso território, com críticos problemas de
desenvolvimento socioeconômico, inclusive de acesso à educação básica e à
educação superior – a “metade sul” do Rio Grande do Sul. Veio ainda para
contribuir com a integração e o desenvolvimento da região de fronteira do Brasil
com o Uruguai e a Argentina.

Nossa Universidade é uma instituição
federal de educação superior multicampi,
inserida numa região privilegiada em
relação ao MERCOSUL, com a reitoria
localizada na cidade de Bagé, e possui dez
campi: Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul,
Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do
Livramento, São Borja, São Gabriel e
Uruguaiana.
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Itaqui está situada às margens do Rio
Uruguai, divisa entre Brasil e Argentina,
com uma população de cerca de 39.000
habitantes. A cidade é a segunda maior
produtora de arroz do Rio Grande do Sul
e tem um dos teatros mais antigos da
América do Sul, construído em 1883.
Sedia um dos campi da UNIPAMPA desde
2006.

O Campus Itaqui oferece atualmente
seis cursos de graduação: Agronomia,
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência
e Tecnologia Integral, Bacharelado
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
Noturno, Ciência e Tecnologia dos
Alimentos, Engenharia de Agrimensura,
Licenciatura em Matemática e Nutrição.

A UNIPAMPA em Itaqui
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Sistemas e ferramentas digitais

No ato da efetivação da sua matrícula você recebe um número de matrícula, que
servirá para acessar todos os sistemas da UNIPAMPA. Você também recebe um e-
mail com instruções para cadastramento de uma senha de acesso para esses
sistemas.

Em função desse momento em que vivemos, nossas atividades, incluindo aulas,
rotinas acadêmicas e entrega de documentos, têm se dado exclusivamente de
maneira remota. Por isso, é importante você conhecer um pouco sobre esses
sistemas e ferramentas digitais que a UNIPAMPA utiliza.
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GURI

O primeiro deles é o GURI, que é a sigla para
Gestão Unificada de Recursos Institucionais.
Você pode acessar ele aqui. É através dele que
você vai gerenciar a sua senha e sua vida
acadêmica.

O Guri também conta com um aplicativo para smartphones e pode ser baixado na
Play Store.

No GURI você também poderá:

- Realizar a sua matrícula a cada semestre;
- Acompanhar em quais componentes curriculares está matriculado;
- Acessar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 
- Conferir a sua frequência nos componentes matriculados;
- Verificar, salvar e imprimir o histórico escolar;
- Verificar suas notas ao final de cada semestre;
- Fazer sua inscrição em editais da UNIPAMPA.

https://guri.unipampa.edu.br/
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E-mail institucional

O e-mail institucional é uma parceria da
UNIPAMPA com a Google for Education,
liberando e-mail institucional ilimitado para
nossa comunidade acadêmica. Além disso,
você também terá acesso ao Drive,
Classroom, Meet e outras funcionalidades.

Atenção! O e-mail institucional é a principal via de comunicação da UNIPAMPA
com você. Por isso, é importante que você acompanhe ele diariamente, é nele
que você receberá os e-mails da secretaria acadêmica, da coordenação do curso
e todas as informações relevantes para sua vida acadêmica.

Para saber seu endereço de e-mail, você deve acessar o GURI e clicar na opção
‘acessar e-mail’. O seu e-mail institucional será sempre seu primeiro nome e o
último sobrenome (sem acento) seguido de “.aluno@unipampa.edu.br”.
Por exemplo, o aluno João Santos Silva terá o endereço de e-mail
‘joaosilva.aluno@unipampa.edu.br. A senha será a mesma de acesso ao GURI.
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Moodle

O Moodle, que pode ser acessado aqui, é um
ambiente virtual de ensino e aprendizagem.
Nele, os professores podem cadastrar os seus
componentes curriculares (também conhecidos
como “disciplinas” ou “cadeiras”) e realizar
atividades, enviar materiais, tarefas e manter a
comunicação com os alunos.

Então, a cada início de semestre letivo você deve conversar com os seus
professores para saber se eles utilizam o Moodle como uma plataforma de apoio
ao ensino presencial.

Atenção! O acesso ao Moodle se dá com o mesmo login e a mesma senha de 
acesso ao GURI.

https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/
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Biblioteca digital

Nosso campus possui uma grande biblioteca, com
milhares de livros à sua espera, tão logo voltemos às
atividades presenciais interrompidas pela pandemia de
covid-19. Enquanto isso, você tem acesso à plataforma
‘A Minha Biblioteca’, que possui um acervo de quase
10.000 títulos digitais.

Todo esse material é disponibilizado a partir do
sistema de bibliotecas Pergamum, que você pode
acessar aqui. Todos os alunos e servidores da
UNIPAMPA podem acessar os livros digitais com
seu login e senha (os mesmos utilizados para
acessar ao sistema GURI).

https://pergamum.unipampa.edu.br/biblioteca/index.php
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Tutoriais

Para você conhecer melhor essas ferramentas
digitais apresentadas e também outras utilizadas
pela UNIPAMPA, basta acessar o site do NAEP
(Núcleo de Apoio ao Ensino e Pesquisas em
Práticas Pedagógicas) do campus, aqui.

Nele, você irá encontrar tutoriais sobre E-mail institucional, Classroom, Moodle,
Meet, Minha Biblioteca, Guri etc. O material é composto por um passo-a-passo
feito através do próprio perfil de acesso do aluno, com imagens ilustrativas e
didáticas, facilitando a compreensão dessas ferramentas que passarão a fazer parte
da sua vida acadêmica.

https://sites.unipampa.edu.br/naep/tutoriais/
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Vida acadêmica

Agora vamos falar um pouco sobre sua vida acadêmica, que além de contar com o
importante processo de ensino e aprendizagem dentro das salas de aula e dos
laboratórios, também é formada por diversas rotinas, setores e assuntos importantes.

Calendário Acadêmico

O Calendário Acadêmico é um dos mais importantes documentos que irão nortear
sua vida acadêmica. Ele é lançado todo começo de ano letivo com a programação de
todos os eventos acadêmicos do ano. O calendário do ano letivo de 2021 você
encontra aqui.

Atenção! É essencial que você acompanhe o calendário acadêmico para consulta
de datas importantes como: períodos de matrículas, trancamento total e parcial
de matrícula, datas para pedidos de aproveitamento e dispensa de componentes
curriculares, pedido de aproveitamento de atividades complementares de
graduação etc.

https://sites.unipampa.edu.br/prograd/calendarios-academicos/
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Matrícula

A solicitação de matrícula é semestral, conforme período estipulado no Calendário
Acadêmico. A matrícula do discente ingressante é automática no primeiro semestre,
não sendo necessário o acesso ao portal do aluno.

A partir do segundo semestre letivo, o processo é realizado através do GURI: tanto a
solicitação de matrícula quanto a solicitação de ajuste de matrícula, se necessário.
Também pode ocorrer, se necessário, o ajuste de matrícula presencial, com a
participação da coordenação de curso (durante o período de atividades remotas,
essa solicitação também é disponibilizada de maneira remota).

Trancamento de matrícula

Ao longo da trajetória acadêmica, você pode se deparar com a necessidade de
interromper os estudos, seja em componentes específicos, seja totalmente. No
primeiro caso existe o trancamento parcial e no segundo o trancamento total. É
importante ressaltar que ao fazer o trancamento total, você mantém seu vínculo com
a universidade, porém sem ter de frequentar as aulas naquele semestre. Ambas
solicitações podem ser feitas pelo GURI.
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Aproveitamento de estudos

Para você aproveitar componentes curriculares feitos em outros cursos da UNIPAMPA
ou até mesmo de outra instituição de ensino superior, deve haver compatibilidade de
75% da carga horária e 60% do conteúdo com um componente ofertado pelo seu
curso. Essa solicitação é feita na secretaria acadêmica, por meio de formulário
próprio, dentro dos prazos estipulados pelo calendário acadêmico.

Licenças e afastamentos

Segundo as normas da UNIPAMPA, os estudantes podem obter Licença ou
afastamento acadêmico (para comparecer a congressos, seminários, reuniões
acadêmicas, eventos técnicos, científicos, culturais e artísticos; realização de
intercâmbios culturais etc.) e Licença ou afastamento por força maior (licença
maternidade, licença paternidade e licença para tratamento de saúde).

Atenção! Para saber mais sobre as normas para concessão de licenças e
afastamentos no âmbito da graduação, acesse a Resolução nº249, aqui.

https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2019/08/res--249_2019-licencas-e-afastamentos.pdf
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Desempenho Acadêmico

Vínculo acadêmico

O desempenho acadêmico é resultante do processo de avaliação do discente nas
atividades de ensino, em consonância com as normas regimentais e com a legislação
pertinente.

Para ser aprovado no componente curricular, você deve atender à frequência mínima
de 75% (setenta e cinco por cento) na carga horária, salvo nos programas de
educação a distância, e obter nota final igual ou maior do que 6 (seis).

Quando você efetua sua matrícula, passa a ter um vínculo com o curso, que você só
perde nas seguintes situações: ao cancelar a matrícula por sua iniciativa; ao deixar de
efetuar a matrícula ou o trancamento total, no prazo estabelecido pelo Calendário
Acadêmico; ao ser reprovado por frequência em todos os componentes curriculares
em que estiver matriculado no semestre, por duas vezes consecutivas ou três
intercaladas; ao exceder o número de trancamentos totais (o discente pode trancar o
curso até 4 vezes, mas só duas vezes de forma consecutiva); ao ultrapassar o tempo
máximo de integralização curricular previsto no PPC; quando existir uma decisão
judicial; ou quando existir uma sanção disciplinar.
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CCCGs

Ao longo do seu curso você precisa completar uma carga horária mínima de
Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCG), que não são
obrigatórios. Ou seja, você precisa se matricular em componentes de outro curso ou
até mesmo do seu próprio curso, desde que não aqueles listados como obrigatórios
na grade curricular.

ACGs

Cada curso também exige uma carga horária mínima de Atividades Complementares
de Graduação (ACGs). Essas atividades costumam ser participação em palestras,
eventos, congressos, oficinas, atividades culturais, esportivas etc.

Atenção! As orientações e especificações para as ACGs e os CCCGs podem ser
encontradas no Projeto Político Pedagógico (PPPC) de cada curso, acessando aqui.
Os formulários para solicitação de ambas podem ser encontradas na página da
secretaria acadêmica no site do campus, acessando aqui.

https://unipampa.edu.br/itaqui/cursos/graduacao
https://unipampa.edu.br/itaqui/secretaria-academica
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A Assistência Estudantil contempla diversas ações
que visam criar condições para garantir o acesso
e a permanência dos estudantes na Instituição.

Assistência estudantil

Essas ações são vinculadas à PRAEC (Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e Comunitários) e normalmente
realizadas de maneira conjunta com o NuDE (Núcleo
de Desenvolvimento Educacional) de cada campus.

Dentre essas ações, que você pode conhecer
clicando aqui, as principais são o Plano de
Permanência, Projeto de Apoio Social e
Pedagógico (PASP), Programa de Apoio a
Estudantes em Eventos (PAPE), Programa de Apoio
Emergencial, Restaurante Universitário etc.

https://sites.unipampa.edu.br/praec/assistencia-estudantil/


No caso de dúvidas ou dificuldades pedagógicas mais amplas, dúvidas sobre assistência
estudantil e sobre a vida acadêmica como um todo, procure o NuDE:
nude.itaqui@unipampa.edu.br
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Este manual apresentou os principais aspectos relativos à UNIPAMPA e, naturalmente,
você pode continuar com dúvidas sobre a vida acadêmica e os primeiros passos nessa
nova etapa. Então, vamos ver quem você deve procurar para tratar essas dúvidas (Nesse
período remoto o atendimento é feito por e-mail, via seu e-mail institucional).

Dúvidas

Quando você tiver dúvidas sobre matrícula, trancamentos, histórico escolar e outros
procedimentos burocráticos, procure a secretaria acadêmica do campus:
sec.acad.itaqui@unipampa.edu.br.

Quando você tiver dúvidas sobre seu curso, como por exemplo que componente
complementar escolher, como melhorar o seu aproveitamento, ou sobre a sua trajetória
no curso, procure a coordenação do curso.

Se você tem dúvidas sobre algum componente curricular, ou uma dificuldade em algum
conteúdo, procure o seu professor, para que ele possa ter conhecimento da situação e
para que vocês possam chegar a algum entendimento.
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Material desenvolvido por

Contato: nude.itaqui@unipampa.edu.br
Mais informações: sites.unipampa.edu.br/nudeitaqui/

mailto:nude.itaqui@unipampa.edu.br
mailto:nude.itaqui@unipampa.edu.br

