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Mem. Circ. nº 04/2017 – PROGRAD/UNIPAMPA                                                                                   
                                                                                                                                  Bagé, 21 de fevereiro de 2017. 

 

Às Coordenações Acadêmicas; Coordenações de Cursos de Graduação e aos Docentes  

Universidade Federal do Pampa  

 

Assunto: Registro de frequência de discentes em atividades de aula 

   Prezados,  

1 Considerando  

1.1 A responsabilidade e importância da gestão, no que se refere à orientação e controle Processos 

acadêmicos e Programas institucionais de assistência estudantil, com respectivo pagamento de bolsas 

e auxílios estudantis; 

1.2 A necessidade de informações atualizadas, fidedignas e comprováveis, referentes ao registro e 

controle de frequência dos discentes em atividades de ensino, as quais subsidiam as pró-reitorias, 

como a Pró-reitoria de Graduação; a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC) e a 

Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura (PROPLAN) em ações de planejamento, execução 

orçamentária, relatórios e prestação de contas; 

1.3 A importância do cumprimento das normas institucionais da Unipampa, resguardando as 

Coordenações Acadêmicas, as Coordenações de Curso e aos Docentes, com subsídios de 

informações e documentos comprobatórios para respostas à questionamentos do Ministério Público, 

do Sistema de Ouvidoria, da auditoria interna (AudIn) e do Tribunal de Contas da União.   

2  A Pró-Reitoria de Graduação solicita  

2.1  Que os docentes atentem para o art. 52 da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº29, de 28 de abril de 

2011,  

O registro da execução das atividades dos componentes curriculares obrigatórios, com a 
respectiva carga horária e data de realização, bem como a frequência do discente e o 
resultado final da avaliação de aprendizagem são de responsabilidade do docente.  
Parágrafo único. Os registros acadêmicos são disponibilizados no sistema institucional de 
registros acadêmicos 

 especialmente quanto ao registro de frequência dos discentes com regularidade, após a realização 

das aulas semanais; 

 
 



2.2 A atenção da Coordenação do Curso, em relação ao cumprimento do art.105 da Resolução  

CONSUNI/UNIPAMPA nº 05, de 17 de junho de 2010 

Compete ao Coordenador de Curso executar as atividades necessárias à consecução das 
finalidades e objetivos do Curso que coordena, dentre elas:  
[…] 
IV formular diagnósticos sobre os problemas existentes no Curso e promover ações visando 
à sua superação;  
[…] 
XV. contribuir  com  a  Coordenação  Acadêmica  para  o  controle  e  registro  da  vida 
acadêmica do Curso nas suas diversas formas;  
 

3 Considerando o exposto e com o objetivo de auxiliar no controle de documentos relativos à presença dos 

discentes, a PROGRAD comunica que está disponível no Sistema GURI um instrumento (lista de 

presença) para o registro de assinatura do aluno quando presente em aula, para cada componente 

curricular. O acesso ao referido instrumento, segue orientado em tutorial anexo a este documento.  

4 Ressalva-se que a lista de presença com as respectivas assinaturas não substituí o registro de 

presenças com periodicidade semanal via sistema GURI, pois este é indispensável à observação do 

Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) e atenção às demandas do sistema do 

acompanhamento de benefícios relativos aos Programas de Assistência Estudantil.   

5 Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares. 

 

Cordialmente,  

 

                                                                                                                          
                                 

                                                                                                                                 Maristela Cortez Sawitski 
                                                                                                                                               Pró-Reitora Adjunta de Graduação 
                                                                                                                                                              PROGRAD/UNIPAMPA 
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