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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

NORMA OPERACIONAL Nº 2/2021

RETIFICAÇÃO DA NORMA OPERACIONAL Nº 4/2020

DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA OFERTA DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAIS -
AERES 

 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, re�fica os ar�gos de número 23 ao 30 da Norma Operacional nº 4, de 19
de agosto de 2020, publicada no Bole�m de Serviço Eletrônico, em 19 de agosto de 2020, dando a
seguinte redação a eles:

 

CAPÍTULO VIII

DA INTEGRALIZAÇÃO E DA COLAÇÃO DE GRAU

Art.  23 Os discentes prováveis graduandos que concluírem o Trabalho de Conclusão de Curso ou Estágio
Curricular após o encerramento do período le�vo regular, ainda que a conclusão ocorra no semestre
subsequente, tão logo sejam realizadas e registradas nos sistemas ins�tucionais todas as avaliações
necessárias para integralização do curso, poderão solicitar a realização de colação de grau em gabinete,
independentemente das jus�fica�vas solicitadas na Norma Operacional nº 03/2018 e no Termo de
Apos�lamento nº 01 da Norma Operacional 03/2018.

Art. 24 As colações de grau realizadas pelos estudantes concluintes dos cursos de graduação da
Universidade Federal do Pampa durante o período de suspensão das a�vidades presenciais na Ins�tuição,
estabelecido pelo O�cio Circular nº 03, de 17 de março de 2020, serão realizadas em meio digital, em
caráter excepcional, alterna�vamente às sessões solenes e presenciais.

§1º O acadêmico que, por qualquer mo�vo, tenha colado grau em cerimônia por meio digital e
manifestar interesse em par�cipar da cerimônia de colação de grau presencial quando do retorno das
a�vidades presenciais na UNIPAMPA, poderá fazê-lo de forma simbólica, mediante requerimento à
Secretaria Acadêmica do campus ou aos Polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

§2º A outorga de grau deverá observar o cumprimento de rito social, por meio digital, do qual o
estudante graduando deverá par�cipar obrigatoriamente para fazer jus ao �tulo do grau acadêmico a que
�ver direito, em razão da integralização curricular.

§3º A outorga de grau será presidida pelo Reitor, subs�tuto legal ou por delegação de competência,
devendo o graduando prestar o juramento do curso, com leitura e assinatura digital da ata de colação de
grau.

Art. 25 Os procedimentos para a solicitação de colação de grau estão especificados na Portaria do
Calendário e Cronograma de Procedimentos de Colações de Grau vigente no semestre, na Norma
Operacional nº 03/2018 e no Termo de Apos�lamento nº 01 da Norma Operacional 03/2018.

Parágrafo único.  Os pedidos de colação de grau neste período poderão ser instruídos digitalmente, com a
apresentação obrigatória dos documentos �sicos exigidos pelas norma�vas do caput para re�rada do

Boletim de Serviço Eletrônico em 19/05/2021 
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diploma.

Art. 26 Para a realização da cerimônia de colação de grau, por meio digital, permanecem as exigências
para colação de grau previstas na Resolução nº 02/2010, na Norma Operacional nº 03/2018 e no Termo
de Apos�lamento nº 01 da Norma Operacional 03/2018.

Art.  27 Como ação de combate à pandemia da nova corona vírus -  Covid-19, será autorizada,
excepcionalmente, a antecipação da colação de grau para os alunos regularmente matriculados no úl�mo
período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio
curricular obrigatório, nos termos da Medida Provisória nº. 934/2020 e da Portaria MEC nº. 383/2020.

§1º O discente que �ver interesse na antecipação da colação de grau deverá solicitá-la através da
Secretaria Acadêmica do campus Uruguaiana, mediante envio dos documentos especificados na Portaria
Nº 2264/2019 para o endereço eletrônico sec.acad.uruguaiana@unipampa.edu.br

§2º A Coordenação de Curso será responsável pela verificação e emissão de parecer quanto ao
enquadramento do requerente às especificações da Portaria MEC nº 383/2020.

Art. 28 Serão disponibilizadas cer�dões de colação de grau assinadas eletronicamente e históricos
acadêmicos gerados eletronicamente com auten�cação digital para todos que colarem grau nos termos
desta instrução

Art. 29 A entrega dos diplomas será definida pela UNIPAMPA e comunicada aos graduados após o retorno
das a�vidades presenciais na Ins�tuição.

§1º O diploma será entregue pessoalmente ao graduado ou para seu representante formalmente
designado, mediante entrega de procuração original registrada em cartório ou da procuração simples
acompanhada de documento de iden�dade original do graduado.

§2º Excepcionalmente os diplomas serão entregues nos casos descritos a seguir:

I - nomeação em concurso público que requeira apresentação do diploma antes da data da colação de
grau, mediante documento comprobatório;

II - aprovação em processo sele�vo para ingresso em cursos de pós-graduação que requeira apresentação
do diploma antes da data da colação de grau, mediante documento comprobatório;

III - contratação por empresa pública ou privada, comprovada por carta original da empresa com a
proposta de emprego recebida, cujo conteúdo deverá informar a data provável de contratação, a
exigência de apresentação do diploma para que seja efe�vada a contratação, o CNPJ, a Razão Social e a
iden�ficação do responsável pela empresa contratante ou de seu departamento de recursos humanos,
com assinatura, carimbo e dados para contato.

Art. 30 Os casos omissos e especiais serão resolvidos pela Comissão Superior de Ensino, ouvida a Pró-
Reitoria de Graduação.

 

Marcus Vinicius Morini Querol
Vice-Reitor no exercício da Reitoria

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 18/05/2021, às 18:48, 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 0528942 e
o código CRC B397D98A.

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23100.008586/2020-80 SEI nº 0528942


