
UNIPAMPA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 32/2021

O presente apos�lamento tem por objeto a alteração dos Arts. 2º, 3º e o Anexo I da Instrução Norma�va
nº 32, emi�da em 10 de novembro de 2021, que dispõe sobre o retorno das aulas prá�cas emergenciais
e essenciais para discentes formandos:

 

Onde se lê: 

(...)

Art. 2º Autoriza-se a realização de aulas prá�cas presenciais vinculadas a componentes curriculares
da Oferta Emergencial e Essencial (OEE) nos cursos de graduação em todos os campi da UNIPAMPA,
em caráter excepcional e não obrigatório (para discentes). Poderão ser ofertados componentes
curriculares de graduação com carga horária prá�ca prevista no Projeto Pedagógico de Curso, somente
para discentes que necessitem dessas a�vidades para integralização da graduação.

(...)

 

Leia-se: 

(...)

Art. 2º Autoriza-se a realização de aulas prá�cas presenciais vinculadas a componentes curriculares
da Oferta Emergencial e Essencial (OEE) nos cursos de graduação em todos os campi da UNIPAMPA,
em caráter excepcional e não obrigatório (para discentes). Poderão ser ofertados componentes
curriculares de graduação com carga horária prá�ca prevista no Projeto Pedagógico de Curso.

(...)

 

Onde se lê: 

(...)

Art. 3º  As aulas prá�cas presenciais em OEE serão desenvolvidas obedecendo aos critérios propostos
pelo Grupo de Trabalho Ensino Híbrido: retorno das aulas prá�cas emergenciais e essenciais para
discentes formandos ou discentes que antecedem a inserção nos serviços de saúde, cujos planos devem
ter a anuência dos COE-E Locais e se aplicam, exclusivamente, durante o período da Pandemia COVID-19.

(...)

 

Leia-se: 

(...)

Art. 3º  As aulas prá�cas presenciais em OEE serão desenvolvidas obedecendo aos critérios propostos
pelo Grupo de Trabalho Ensino Híbrido, cujos planos devem ter a anuência dos COE-E Locais e se aplicam,
exclusivamente, durante o período da Pandemia COVID-19.

(...) 

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 12/11/2021 



Onde se lê: 

(...)

ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

TERMO DE RESPONSABILIDADE E DESISTÊNCIA TEMPORÁRIA DE ENSINO REMOTO COVID-19

Eu,____________________________________________________, CPF ________________________,
regularmente matriculado(a) no Curso ________________________________, sob o número de
matrícula________________________, mediante este instrumento, DECLARO ter ciência dos riscos de
exposição ao SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e que, ainda assim, aceito, voluntariamente, executar
minhas a�vidades de forma presencial ou semipresencial, da Universidade Federal do Pampa, a fim de
cumprir créditos prá�cos de componentes curriculares em que estou matriculado(a), por conta de:

(     ) minha condição de provável formando(a).

(    ) minha condição de estar matriculado(a) em componente(s) curricular(es) que antecede(m) a
inserção em serviços de saúde nos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina.

(...)

 

Leia-se: 

(...)

ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

TERMO DE RESPONSABILIDADE E DESISTÊNCIA TEMPORÁRIA DE ENSINO REMOTO COVID-19

Eu,____________________________________________________, CPF ________________________,
regularmente matriculado(a) no Curso ________________________________, sob o número de
matrícula________________________, mediante este instrumento, DECLARO ter ciência dos riscos de
exposição ao SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e que, ainda assim, aceito, voluntariamente, executar
minhas a�vidades de forma presencial ou semipresencial, da Universidade Federal do Pampa, a fim de
cumprir créditos prá�cos de componentes curriculares em que estou matriculado(a).

(...)

Bagé, 12 de novembro de 2021.

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 12/11/2021, às 15:08,
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 0664891 e
o código CRC 50673F91.

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

