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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

NORMA OPERACIONAL Nº 3/2021

RETIFICAÇÃO DA NORMA OPERACIONAL Nº 4/2020 - DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA OFERTA
DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAIS - AERES

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
a Norma Operacional nº 4, de 19 de agosto de 2020, publicada no Bole�m de Serviço Eletrônico em 19 de
agosto de 2020, nos seguintes termos:

 

Onde se lê:

(...)

Art. 9º Os discentes que es�verem impossibilitados de efetuar a matrícula durante o ano le�vo de 2020,
após a devida jus�ficava enviada ao Coordenador de Curso, não perderão o vínculo com a Universidade,
de forma que serão colocados em SOD (Sem Oferta de Disciplinas).

(...)

Leia-se:

(...)

Art. 9º Os discentes que es�verem impossibilitados de efetuar a matrícula durante o período de exceção
da pandemia, após a devida jus�ficava enviada ao Coordenador de Curso, não perderão o vínculo com a
Universidade, de forma que serão colocados em SOD (Sem Oferta de Disciplinas).

(...)

 

Onde se lê:

(...)

Art. 11 Os componentes curriculares de TCC que não forem concluídos dentro do semestre de oferta,
poderão ser man�dos em aberto ao final do semestre, sendo necessário, ser finalizados em semestre
subsequente.

(...)

Leia-se:

(...)

Art. 11 Os componentes curriculares de TCC ou de Estágio Obrigatório que não forem concluídos dentro
do semestre de oferta, poderão ser man�dos em aberto ao final do semestre, sendo necessário, ser
finalizados em semestre subsequente.

(...)

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/07/2021 
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Onde se lê:

(...)

Art. 19 No ano le�vo de 2020, a informação registrada no diário de classe será referente a integração da
carga horária do componente curricular, seja em a�vidades síncronas ou assíncronas.

(...)

Leia-se:

(...)

Art. 19 Durante o período que durar a exceção da pandemia, a informação registrada no diário de classe
será referente a integração da carga horária do componente curricular, seja em a�vidades síncronas ou
assíncronas.

(...)

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

 

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 05/07/2021, às 16:05,
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 0562963 e
o código CRC 63C4228A.

Referência: Processo nº 23100.008586/2020-80 SEI nº 0562963
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