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DESPACHO

 

 

Nº do Processo: 23100.019252/2019-06
Interessado(s): @interessados_virgula_espaco@

 

 
 
 
Assunto: ORIENTAÇÕES SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE DISCENTES PARTICIPANTES DO
SIEPE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DURANTE O EVENTO

 

Prezados (as) Coordenadores (as)Acadêmicos (as) e de Curso

Utilizamos deste expediente para orientá-los sobre a regularização de frequência dos estudantes que
participarão do 11º Salão Internacional de Ensino Pesquisa e Extensão - SIEPE, bem como, sobre a
realização de atividades acadêmicas durante o evento.

 

Conforme a  RESOLUÇÃO Nº 253, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 que 
aprova a Estrutura Organizacional e as seguintes Normas para Atividades e Organização do Calendário
Acadêmico da Universidade Federal do Pampa:

Art. 11 As Atividades do Salão de Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) e da Semana
Acadêmica de Curso são atividades acadêmicas que constituem atividades letivas.

§1º A participação do discente, como ouvinte é caracterizada atividade letiva;

§2º As demais participações, como publicação de artigos, comissões, entre outros, serão consideradas
como Atividades Complementares de Curso expressas no PPC de cada Curso. 

Art. 12 O Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) é evento promovido pela
UNIPAMPA, com o objetivo de promover a cultura, a socialização do conhecimento técnico e científico e a
integração da comunidade acadêmica e da comunidade externa.
Resolução 253, de 12 de setembro de 2019.
 
§1º O SIEPE ocorre anualmente em datas fixadas no Calendário Acadêmico.

§2º As atividades acadêmicas nas Unidades Universitárias, exceto do Campus que sedia o evento, são
mantidas durante a realização do SIEPE para os docentes e discentes que não participarem do Evento.

§3º A comprovação de participação do SIEPE justifica a falta em quaisquer atividades no Campus nos
dias de realização do Evento.

§4º É vedada a aplicação de atividades de avaliação no período do SIEPE.
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A regularização de frequência deverá ocorrer no diário de classe, no item Resolução 249/2019 - Licença
Acadêmica.

Solicitamos a ampla divulgação desta informação junto aos discentes do campus.

Atenciosamente,

Amélia

 

 

Documento assinado eletronicamente por AMELIA ROTA BORGES DE BASTOS, Pró-Reitora Adjunta
de Graduação, em 09/10/2019, às 10:43, 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 0172381 e
o código CRC 11BB663A.

Referência: Despacho do Processo nº 23100.019252/2019-06 SEI nº 0172381
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