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OFÍCIO Nº 200/2019/PROGRAD/UNIPAMPA

Bagé, 01 de agosto de 2019.

 

Aos docentes da UNIPAMPA
 
Às Coordenações de Cursos
 
Às Coordenações Acadêmicas

Assunto: Lançamento de notas atrasadas.

 

Prezados (as),

Ao  cumprimentá-los(as)  cordialmente,  considerando  a  importância  do  registro  de  notas ser  realizado  de
 forma  adequada  dentro  dos  prazos,  a  Pró-Reitoria  de  Graduação  (PROGRAD),  com o obje�vo de simplificar  este  processo,
 solicitou  à  Diretoria  de  Tecnologia  de  Informação  (DTIC)  que realizasse alterações na ferramenta de lançamento de notas
disponível no Sistema GURI, que passarão a vigorar a par�r de 01 de agosto de 2019.

Primeiramente,  nos  casos  de  alterações  realizadas  dentro  do  período  de  lançamento  de notas previsto no
Calendário Acadêmico, informamos que os docentes passam a poder realizá-las sem a necessidade de abertura de chamados via
GAUCHA.

Em relação aos registros realizados fora do prazo, os docentes também poderão realizar o lançamento/alteração
sem precisar abrir chamado, mas precisarão informar uma jus�fica�va, a qual deverá ser analisada e aprovada pela Coordenação
de Curso.

 

Para este procedimento, a Coordenação de Curso deverá acessar o item do menu PROFESSORES >>
COORDENADORES DE CURSO, clicar em "editar" e "aprovar" ou "reprovar a solicitação". Salientamos que, somente após a
aprovação da Coordenação do Curso, serão realizadas as alterações nos históricos dos alunos.



 

Informamos ainda que o Manual do Portal do Professor foi atualizado e que a Divisão de Registros Acadêmicos
está disponível para atender via GAUCHA, pelo e-mail dra@unipampa.edu.br ou pelos ramais 5453 e 5440.

Com o obje�vo  de  garan�r  que  sejam  cumpridos  os  prazos  definidos  no  Calendário Acadêmico,  também  foi
 disponibilizado  o  Relatório  "Docentes  que  não  lançaram  notas  -  Campus do usuário" (código 3804), através do qual as
Coordenações de Curso  poderão visualizar de componentes curriculares e respec�vos docentes do curso que ainda não
realizaram o lançamento de notas As Coordenações Acadêmicas receberão o acesso ao mesmo relatório, com a diferença de que
poderão visualizar as informações de toda a Unidade Acadêmica. 

Portanto, destacamos a importância de realizarem o lançamento de notas no período estabelecido pelo Calendário
Acadêmico, de modo a evitar transtornos,  tais  como  problemas  aos  discentes durante o processo de matrícula para
o semestre  seguinte, na  integralização  do  curso (no  caso  de  formandos)  e  para  o acompanhamento realizado pelo Núcleo
de Desenvolvimento Educacional (NuDE) referente aos auxílios do Plano de Permanência. 

Por fim, tão importante quanto o lançamento de notas dentro do prazo é o registro das frequências no diário de
classe, pois a par�r deste registro o NuDE poderá  iden�ficar discentes com faltas recorrentes que necessitem de ações de
acompanhamento, prevenindo assim situações de evasão por abandono. 

 

Certos  de  sua  compreensão,  na  intenção  de colaborar  para  o  melhor  andamento  do trabalho de todos,
ficamos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

 

Bruno Mar�nato
Coordenador de Processos Acadêmicos

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MARTINATO DE BARROS, Coordenador de Processos Acadêmicos, em
02/08/2019, às 11:01, 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 0127622 e o código CRC 06D8D7E7.

Referência: Processo nº 23100.014849/2019-56 SEI nº 0127622
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