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OFÍCIO Nº 5/2021/PROGRAD/UNIPAMPA

Bagé, 15 de janeiro de 2021.

 

À
Comunidade Acadêmica da UNIPAMPA
 
 
Assunto: Orientações. AEREs. Semestre Le�vo 2020/2.

 

Prezada Comunidade Acadêmica,

 

1. Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, usamos desse expediente para responder aos diversos
ques�onamentos que a PROGRAD tem recebido, acerca da con�nuidade das A�vidades de Ensino Remoto Emergenciais
(AEREs).

2. Para tanto, destacamos o disposto no ar�go 1º, da Norma Operacional Unipampa n.º 4/2020 – Diretrizes
Operacionais para Oferta das AEREs (SEI n.º 0342345). Este, estabelece que a norma�va estará em vigor enquanto durar
o período de exceção da pandemia.

 
Art. 1° Este instrumento visa estabelecer orientações para a organização e oferta das
A�vidades de Ensino Remoto Emergenciais (AEREs) dos componentes curriculares dos cursos
de graduação presenciais e à distância da Unipampa, exceto os ofertados pela Universidade
Aberta do Brasil (UAB), e demais procedimentos administra�vos durante o período que durar
a exceção da pandemia (grifo nosso).

 

3. Além disso, em seu ar�go 7º, caso haja a possibilidade de retorno às a�vidades presenciais, a Norma�va
es�pula que para que isso ocorra será necessário o estabelecimento de novas diretrizes para uma oferta híbrida de
ensino, observados os protocolos de segurança.

 
Art. 7º Quando houver a possibilidade de retorno às a�vidades presenciais, alunos e
professores terão garan�da a oferta e matrícula de forma híbrida, sendo necessário o
estabelecimento de novas diretrizes para a oferta híbrida e a necessidade de se manterem
protocolos de segurança.
 

4. Desta forma, a Norma Operacional Unipampa n.º 04/2020 segue vigorando até que sejam publicadas
novas diretrizes sobre o assunto. 

5. Na expecta�va de termos esclarecido a questão, colocamo-nos à disposição sempre que necessário e
manifestamos votos de elevada es�ma e consideração.



 

Atenciosamente,

Pedro Daniel da Cunha Kemerich

Pró-Reitor de Graduação

 

Assinado eletronicamente por PEDRO DANIEL DA CUNHA KEMERICH, Pró-Reitor de Graduação, em 15/01/2021, às
14:39, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

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 0445813 e o código CRC 422B391B.

Referência: Processo nº 23100.011326/2020-91 SEI nº 0445813
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