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PORTARIA Nº 163, DE 16 DE JANEIRO DE 2020

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

 

CONSIDERANDO o Despacho PROGRAD PROGRAD (0235348),  emi�do em 16 de janeiro de 2020, 

 

RESOLVE:

 

RETIFICAR a Portaria Nº 1830, de 26 de setembro de 2019, publicada no Bole�m de Serviço Eletrônico de 26 de setembro de 2019,  a qual estabelece o
Calendário Acadêmico da Graduação para o ano le�vo de 2020,  da Universidade Federal do Pampa, nos seguintes termos:

 

Onde se lê:

(...)

17/02 - MOBILIDADE INTRAINSTITUCIONAL E REGIME ESPECIAL: Divulgação e registro dos resultados de mobilidade acadêmica intrains�tucional e regime especial
de graduação referente ao semestre le�vo REGULAR 2020/1 e LECAMPO 2020/Verão, pela Coordenação do Curso.

 

(...)

 

Leia-se:

Boletim de Serviço Eletrônico em 17/01/2020



(...)

17/02 - MOBILIDADE INTRAINSTITUCIONAL E REGIME ESPECIAL: Solicitação de mobilidade acadêmica intrains�tucional e no regime especial de graduação referente
ao semestre le�vo REGULAR 20202/1 e LECAMPO 2020/Verão, pelo discente junto à Coordenação do Curso.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

16 a 20/03 - MOBILIDADE INTRAINSTITUCIONAL E REGIME ESPECIAL: Solicitação de mobilidade acadêmica intrains�tucional e no regime especial de graduação referente
ao semestre le�vo REGULAR 20202/1 e LECAMPO 2020/Verão, pelo discente junto à Coordenação do Curso.

(...)

Leia-se:

(...)

16 a 20/03 - MOBILIDADE INTRAINSTITUCIONAL E REGIME ESPECIAL: Divulgação e registro dos resultados de mobilidade acadêmica intrains�tucional e regime especial
de graduação referente ao semestre le�vo REGULAR 2020/1 e LECAMPO 2020/Verão, pela Coordenação do Curso.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

20/03 - MOBILIDADE ESPECIAL: Data-limite para solicitação de oferta extraordinária de componentes curriculares na mobilidade especial para provável formando durante o
semestre 2020/2 ou 2020/Inverno, pelo discente à Coordenação do Curso.

(...)
                          Leia-se:

(...)

20/03 - MOBILIDADE ESPECIAL: Data-limite para solicitação de oferta extraordinária de componentes curriculares na mobilidade especial para provável formando durante o
semestre 2020/1 ou 2020/Verão, pelo discente à Coordenação do Curso.

(...)

 

Onde se lê:

(...)



 27 e 28/07 - MATRÍCULA: Solicitação via web de matrícula referente ao semestre le�vo REGULAR 2020/2, pelo discente regular (exceto ingressante) e que solicitou restabelecimento
de vínculo dos campi: ALEGRETE, DOM PEDRITO, ITAQUI e JAGUARÃO.

29 e 30/07 - MATRÍCULA: Solicitação via web de matrícula referente ao semestre le�vo REGULAR 2020/2, pelo discente regular (exceto ingressante) e que solicitou restabelecimento
de vínculo dos campi: BAGÉ, CAÇAPAVA DO SUL e SANTANA DO LIVRAMENTO.

(...)

Leia-se:

(...)

27 e 28/07 - MATRÍCULA: Solicitação via web de matrícula referente ao semestre le�vo REGULAR 2020/2, pelo discente regular (exceto ingressante) e que solicitou restabelecimento
de vínculo dos campi: ALEGRETE, DOM PEDRITO, ITAQUI e JAGUARÃO.

28/07 a 07/08 - ESTÁGIO: Publicação do edital de estágio na UNIPAMPA como unidade concedente, referente ao semestre 2020/2.
29 e 30/07 - MATRÍCULA: Solicitação via web de matrícula referente ao semestre le�vo REGULAR 2020/2, pelo discente regular (exceto ingressante) e que solicitou restabelecimento

de vínculo dos campi: BAGÉ, CAÇAPAVA DO SUL e SANTANA DO LIVRAMENTO.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

1º a 11/11- NOTAS: Registro de notas e finalização dos diários de classe do LECAMPO 2020/Inverno, pelos docentes no Portal do Professor - GURI.
03 a 06/11 - OFERTA: Encaminhamento da demanda de oferta de componentes curriculares referentes ao Período Le�vo Especial Verão 2021 (REGULAR), Estágio Extemporâneo

2021/1 e LECAMPO 2021/Verão, pela Coordenação Acadêmica à Comissão de Ensino do Campus.
                    OFERTA: Encaminhamento da demanda de oferta de componentes curriculares referentes ao período le�vo REGULAR 2021/1, pela Coordenação de Curso à Coordenação

Acadêmica.

(...)

 

Leia-se: 

(...)

1º a 11/11- NOTAS: Registro de notas e finalização dos diários de classe do LECAMPO 2020/Inverno, pelos docentes no Portal do Professor - GURI.
02 a 06/11: ACG’S: Encaminhamento do resultado das solicitações de aproveitamento de a�vidades complementares de graduação, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica,

para registro.
03 a 06/11 - OFERTA: Encaminhamento da demanda de oferta de componentes curriculares referentes ao Período Le�vo Especial Verão 2021 (REGULAR), Estágio Extemporâneo

2021/1 e LECAMPO 2021/Verão, pela Coordenação Acadêmica à Comissão de Ensino do Campus.
                    OFERTA: Encaminhamento da demanda de oferta de componentes curriculares referentes ao período le�vo REGULAR 2021/1, pela Coordenação de Curso à Coordenação

Acadêmica.



(...)

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 17/01/2020, às 09:07, 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 0235450 e o código CRC 5064B58A.

 

Referência: Processo nº 23100.016231/2019-21 SEI nº 0235450

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

