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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

NORMA OPERACIONAL Nº 5/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
a Norma Operacional nº 1/2020, de 29 de junho de 2020, que ins�tui o Auxílio à Inclusão Digital e
estabelece alterações na concessão e nos critérios de manutenção dos bene�cios de assistência
estudan�l, no contexto da Pandemia COVID-19, na UNIPAMPA, conforme abaixo:

 

Onde se lê:

(...)

Capítulo I

Dos Programas de Assistência Estudan�l da UNIPAMPA

(...)

Seção V

Dos Critérios de Concessão e Manutenção dos Bene�cios de Assistência Estudan�l

(...)

Art. 14 Os beneficiários dos programas de assistência estudan�l, com a exigência de quaisquer dos
critérios acadêmicos dispostos no ar�go 11, desta Norma Operacional, que es�verem matriculados em
SOD – sem oferta de disciplina –, terão o pagamento dos auxílios de assistência estudan�l suspensos.

Parágrafo único.  Após a regularização da situação acadêmica, por meio da efe�vação da matrícula,
conforme a norma�va vigente, o discente que teve os bene�cios suspensos, nos termos do caput desse
ar�go, deverá solicitar, junto ao Núcleo de Desenvolvimento Educacional do seu Campus, o
restabelecimento do pagamento das modalidades de bene�cios aos quais fazia jus até a ocorrência da
suspensão, sendo que não serão efetuados pagamentos retroa�vos referentes ao período de suspensão.

(...)

 

Leia-se:

(...)

Capítulo I

Dos Programas de Assistência Estudan�l da UNIPAMPA

(...)

Seção V

Dos Critérios de Concessão e Manutenção dos Bene�cios de Assistência Estudan�l

(...)

Art. 14 Os beneficiários dos programas de assistência estudan�l, com a exigência de quaisquer dos
critérios acadêmicos dispostos no ar�go 11, desta Norma Operacional, que es�verem matriculados em

Boletim de Serviço Eletrônico em 26/08/2020



26/08/2020 SEI/UNIPAMPA - 0346681 - Norma Operacional GR

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=386732&infra_… 2/2

SOD – sem oferta de disciplina –, terão o pagamento dos auxílios de assistência estudan�l suspensos,
exceto nas seguintes situações:

I - quando a matrícula em SOD ocorrer porque os cursos de graduação não ofertaram componentes
curriculares para o período; ou

II - quando o número mínimo de 8 (oito) créditos não for a�ngido, pois o estudante já integralizou os
componentes curriculares ofertados.

Parágrafo único. Após a regularização da situação acadêmica, por meio da efe�vação da matrícula,
conforme a norma�va vigente, o discente que teve os bene�cios suspensos, nos termos do caput desse
ar�go, deverá solicitar, junto ao Núcleo de Desenvolvimento Educacional - NuDE do seu Campus, o
restabelecimento do pagamento das modalidades de bene�cios aos quais fazia jus até a ocorrência da
suspensão, sendo que não serão efetuados pagamentos retroa�vos referentes ao período de suspensão.

(..)

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 25/08/2020, às
18:00, 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 0346681 e
o código CRC C0D6B5F9.
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