
23/08/2019 SEI/UNIPAMPA - 0129410 - Norma Operacional GR

https://sei.unipampa.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=147184&id_orgao_publica… 1/2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

NORMA OPERACIONAL Nº 5/2019

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, especialmente a estabelecida pelo Art. 140, da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 84, de 30
de outubro de 2014, que ins�tui a Polí�ca de Assistência Estudan�l,

 

CONSIDERANDO que cons�tui um princípio da UNIPAMPA a equidade no acesso e na
con�nuidade dos estudos, conforme dispõe o Art. 7º, do Estatuto da Universidade;

 

CONSIDERANDO que cons�tui uma das finalidades da UNIPAMPA a oferta permanente de
oportunidades de informação e de acesso ao conhecimento, aos bens culturais e às tecnologias,
conforme dispõe o Art. 10, do Estatuto da Universidade;

 

CONSIDERANDO que cons�tui um dos obje�vos da Polí�ca de Assistência
Estudan�l contribuir na redução da evasão e do desempenho acadêmico insa�sfatório em razão de
condições de vulnerabilidade socioeconômica e/ou dificuldades de aprendizagem, nos termos do Art. 10,
da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 84/2014;

CONSIDERANDO que o Art. 137, da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 84/2014, prevê a
possibilidade de ins�tuir outros programas de assistência estudan�l;

 

RESOLVE: estabelecer a presente Norma Operacional, que ins�tui a modalidade Vaga
Provisória, no Programa de Moradia Estudan�l, conforme abaixo:

 

Art. 1º As vagas ociosas das Moradias Estudan�s da UNIPAMPA poderão ser ocupadas,
provisoriamente, por estudantes que não sa�sfaçam os critérios estabelecidos na Resolução
CONSUNI/UNIPAMPA Nº 84/2014 ou no Edital anual do Plano de Permanência.

 

Art. 2º A concessão da Vaga Provisória será a �tulo precário, devendo o estudante
desocupá-la quando houver estudantes selecionados nos processos sele�vos regulares.

 

Art. 3º Os discentes beneficiados com a Vaga Provisória na Moradia Estudan�l deverão
desocupar o imóvel em até 15 dias, após a divulgação do resultado de seleção do Programa de Moradia
Estudan�l, caso haja necessidade.

 

Art. 4º Os estudantes beneficiados com a Vaga Provisória gozarão de todos os direitos dos
demais moradores e deverão cumprir todos os deveres a estes estabelecidos, conforme condições
estabelecidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários.
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Art. 5º A Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários regulamentará as condições
de acesso e permanência dos estudantes no Programa de Moradia Estudan�l – Modalidade: Vaga
Provisória.

 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e
Comunitários.

 

Art. 7º Esta Norma Operacional entra em vigor na data da sua publicação no Bole�m de
Serviço Eletrônico da UNIPAMPA.

 

 
 
 

Marco Antonio Fontoura Hansen
Reitor

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN, Reitor, em
05/08/2019, às 17:44, 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�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0129410 e
o código CRC 103AA4CD.
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