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PORTARIA Nº 299, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias,

 

CONSIDERANDO os termos do processo sob o número 23100.016081/2022-51, em
consonância com a decisão proferida pelo CONSUNI, pela alteração do Calendário Acadêmico 2023 (SEI
n.º 1053305),

 

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 1872, de 31 de outubro de 2022, publicada no Bole�m de
Serviço Eletrônico em 31 de outubro de 2022, e a Portaria nº 1876, de 31 de outubro de 2022, publicada
no Bole�m de Serviço Eletrônico em 1º de novembro de 2022.

Art. 2º Estabelecer o Calendário Acadêmico da Graduação 2023 – Cursos Presenciais e EAD
– Ins�tucional e UAB/Unipampa – um documento legal norma�vo, proposto pela Pró-Reitoria de
Graduação, homologado pelo CONSUNI.

Art. 3º As datas previstas neste calendário poderão ser alteradas pela Pró-Reitoria de
Graduação, desde que mo�vadas pelos campi através de abertura de processo via SEI com a devida
jus�fica�va.

Art. 4º A garan�a da integralização da carga horária dos componentes curriculares é de
responsabilidade do docente que irá ministrar a disciplina, devendo as a�vidades em feriados e pontos
faculta�vos previstas no plano de ensino serem remanejadas para outro dia le�vo.

Art. 5º As Coordenações de Curso poderão autorizar matrícula em componente de estágio
obrigatório a qualquer tempo.

Art. 6º Está autorizada a realização de a�vidades de estágio pelos discentes que comecem
antes do início do semestre le�vo e/ou terminem após da data de conclusão do semestre le�vo ao qual o
componente se vincula.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua aprovação e publicação.

 

 

Marcus Vinícius Morini Querol

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/02/2023



Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 10/02/2023, às 17:09, 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 1054992 e
o código CRC 904CCD25.

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2023 

Graduação – Cursos Presenciais e EAD – Ins�tucional e UAB/Unipampa

FEVEREIRO/2023

PERÍODO LETIVO ESPECIAL I - 13/02 a 18/03

07 e 08/02 MATRÍCULA PLE-I: Solicitação de matrícula via web pelo discente.

09/02 MATRÍCULA PLE-I: Processamento das solicitações de matrícula via web pelo discente.

13 a 21/02 APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/1: Solicitação de aproveitamento e dispensa de
componentes curriculares, pelo discente.

MARÇO/2023

03/03
APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/1: Data limite para análise da Coordenação de

Curso das solicitações de aproveitamento que SÃO pré-requisito para disciplinas a serem
cursadas no semestre 2023/1.

06/03
APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/1: Data limite para registro, pela Secretaria

Acadêmica, das solicitações de aproveitamento que SÃO pré-requisito para disciplinas a
serem cursadas no semestre 2023/1.

06 a 09/03 MATRÍCULA 2023/1: Solicitação de matrícula via web pelo discente (exceto ingressantes).

06 a 09/03 MATRÍCULA 2023/1: Solicitação de matrícula dos discentes do Programa de Estudante-
Convênio de Graduação (PEC-G) junto à Coordenação de Curso.

06 a 09/03
MOBILIDADE INTRAINSTITUCIONAL 2023/1: Solicitação de mobilidade acadêmica

intrains�tucional, referente ao semestre le�vo 2023/1, pelo discente, junto à
Coordenação do Curso.

06 a 09/03 REGIME ESPECIAL 2023/1: Solicitação de regime especial de graduação, referente ao
semestre le�vo 2023/1, pelo discente, junto à Secretaria Acadêmica.

  06/03 a
17/04

TRANCAMENTO TOTAL: Período para solicitação, via web, de Trancamento Total,
referente ao semestre le�vo 2023/1, pelo discente e análise da Coordenação de Curso.

10/03 MATRÍCULA 2023/1: Processamento das solicitações de matrícula web pelo Setor de
Apoio aos Registros Acadêmicos.

13 a 15/03 MATRÍCULA 2023/1: Solicitação via web de ajuste de matrícula pelo discente (exceto
ingressantes).

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


14 a 16/03
MODALIDADE ESPECIAL 2023/1: Solicitação de oferta extraordinária de componentes
curriculares na modalidade especial para provável formando, referente ao semestre

le�vo 2023/1, pelo discente à Coordenação do Curso.

17/03 MATRÍCULA 2023/1: Processamento das solicitações de ajuste de matrícula web do
semestre le�vo 2023/1, pelo Setor de Apoio aos Registros Acadêmicos.

17 a 22/03 MATRÍCULA 2023/1: 2º Período de solicitação de ajuste de matrícula pelo discente
(inclusive ingressantes) junto à Coordenação de Curso.

17/03
MOBILIDADE INTRAINSTITUCIONAL 2023/1: Data limite para divulgação dos resultados
de Mobilidade Acadêmica Intrains�tucional pela Coordenação do Curso e registro pela

Secretaria Acadêmica.

17/03
MODALIDADE ESPECIAL 2023/1: Data limite para encaminhamento da oferta

extraordinária de componentes curriculares na modalidade especial para provável
formando pela Coordenação de Curso à Coordenação Acadêmica, e deliberação desta.

INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO 2023/1 - 20/03

20/03 Abertura do Semestre Le�vo 2023/1 e Aula Magna

20 a 24/03 Semana Ins�tucional de Acolhida Discente

20/03
a 17/04

TRANCAMENTO PARCIAL: Período para solicitação, via web, de Trancamento Parcial,
referente ao semestre le�vo 2023/1, pelo discente e análise da Coordenação de Curso.

22/03 Acolhida Docente 2023/1 e Encontro de Formação Pedagógica

23 a 28/03 MATRÍCULA 2023/1: Período para a coordenação de curso analisar os pedidos do 2º
período de ajuste de matrícula e encaminhar para Secretaria Acadêmica para registro.

29/03 REGIME ESPECIAL 2023/1: Data limite para divulgação dos resultados de Regime Especial
de Graduação pela Coordenação de Curso.

31/03 MATRÍCULA 2023/1: Data limite para Secretaria Acadêmica registrar os pedidos do 2º
período de ajuste de matrícula.

31/03 REGIME ESPECIAL 2023/1: Data limite para registros das matrículas em Regime Especial
de Graduação pela Secretaria Acadêmica.

ABRIL/2023

01/04
PLANOS DE ENSINO 2023/1: Data limite para aprovação dos planos de ensino pela

Comissão de Curso, apresentação ao discentes e fechamento no Portal do Professor –
GURI.

03 e 04/04
ABANDONOS 2023/1: Envio das listas de discentes a serem desligados por abandono,

pelo Setor de Registros Acadêmicos, para análise do desligamento e/ou restabelecimento
de vínculo pela Coordenação de Curso. 

05 a 17/04 ABANDONOS 2023/1: Análise pela Coordenação de Curso das listas de discentes a serem
desligados por abandono.



17/04 FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE MATRÍCULAS DO SEMESTRE 2023/1
E RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO.

18/04 ABANDONOS 2023/1: Processamento dos abandonos pelo Setor de Apoio aos Registros
Acadêmicos.

20 a 27/04 PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR: Período para aprovação da distribuição das vagas
ociosas a serem ofertadas no Processo Sele�vo Complementar para ingresso em 2023/2. 

20/04
APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/1: Data limite para análise, pela Coordenação de
Curso, das solicitações de aproveitamento que NÃO são pré-requisito para disciplinas a

serem cursadas no semestre 2023/1.

MAIO/2023

02 a 30/05 CAPACITAÇÃO: Período de capacitações de professores formadores (bolsistas UAB) e
tutores (bolsistas UAB).

03/05

PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR: Data limite para a publicação do Edital para
ingresso em 2023/2, nas modalidades Reingresso, Reopção de Curso, Segundo Ciclo de

Graduação, Conclusão da Primeira Graduação, Portador de Diploma e Transferência
Voluntária.

05/05
APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/1: Data limite para registro, pela Secretaria
Acadêmica, das solicitações de aproveitamento que NÃO são pré-requisito para

disciplinas a serem cursadas no semestre 2023/1.

22/05 a
05/06

ACGs 2023/1: Solicitação de aproveitamento de a�vidades complementares de
graduação pelo discente.

22/05 a
05/06

ACEEs 2023/1: Solicitação de aproveitamento de a�vidades curriculares de extensão
específica pelo discente.

JUNHO/2023

12/06 OFERTA 2023/2: Data limite para o encaminhamento da oferta de componentes
curriculares pela Comissão Local de Ensino à Secretaria Acadêmica.

23/06 OFERTA 2023/2: Data limite para registro da oferta pela Secretaria Acadêmica.

30/06
ACGs 2023/1: Data limite para encaminhamento do resultado das solicitações de

aproveitamento de a�vidades complementares de graduação de discentes prováveis
formandos, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica, para registro.

30/06
ACEEs 2023/1: Data limite para encaminhamento do resultado das solicitações de

aproveitamento de a�vidades curriculares de extensão específica de discentes prováveis
formandos, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica, para registro.

JULHO/2023

07/07 PLANOS DE ENSINO 2023/2: Data limite para inserção dos planos de ensino pelo docente
no Portal do Professor – GURI.

07/07 ACGs 2023/1: Data limite para registro do resultado das solicitações de aproveitamento
das a�vidades complementares de graduação de discentes prováveis formandos, pela



Secretaria Acadêmica.

07/07
ACEEs 2023/1: Data limite para registro do resultado das solicitações de aproveitamento

das a�vidades curriculares de extensão específica de discentes prováveis formandos,
pela Secretaria Acadêmica.

15/07
ACGs 2023/1: Data limite para encaminhamento do resultado das solicitações de

aproveitamento de a�vidades complementares de graduação de discentes não prováveis
formandos, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica, para registro.

15/07
ACEEs 2023/1: Data limite para encaminhamento do resultado das solicitações de

aproveitamento de a�vidades curriculares de extensão específica de discentes não
prováveis formandos, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica, para registro.

17 a 25/07 APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/2: Solicitação de aproveitamento e dispensa de
componentes curriculares, pelo discente.

17 a 29/07 NOTAS 2023/1: Período para registro das notas e finalização dos diários de classe pelo
docente no Portal do Professor – GURI.

18 e 19/07 MATRÍCULA PLE-II: Solicitação de matrícula via web pelo discente.

 20/07 MATRÍCULA PLE-II: Processamento das solicitações de matrícula via web pelo discente.

FINAL DO SEMESTRE LETIVO 2023/1- 22/07

PERÍODO LETIVO ESPECIAL II - 24/07 a 19/08

29/07
ACGs 2023/1: Data limite para registro do resultado das solicitações de aproveitamento
das a�vidades complementares de graduação de discentes não prováveis formandos,

pela Secretaria Acadêmica.

29/07
ACEEs 2023/1: Data limite para registro do resultado das solicitações de aproveitamento

das a�vidades curriculares de extensão específica de discentes não prováveis
formandos, pela Secretaria Acadêmica.

31/07 DESLIGAMENTOS: Processamento dos desligamentos, pela Divisão de Registros
Acadêmicos, após análise da Coordenação de Curso.

AGOSTO/2023

04/08
APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/2: Data limite para análise da Coordenação de

Curso das solicitações de aproveitamento que SÃO pré-requisito para disciplinas a serem
cursadas no semestre 2023/2.

07/08
APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/2: Data limite para registro, pela Secretaria

Acadêmica, das solicitações de aproveitamento que SÃO pré-requisito para disciplinas a
serem cursadas no semestre 2023/2.

07 a 10/08 MATRÍCULA 2023/2: Solicitação de matrícula via web pelo discente (exceto ingressantes).

07 a 10/08 MATRÍCULA 2023/2: Solicitação de matrícula dos discentes do Programa de Estudante-
Convênio de Graduação (PEC-G) junto à Coordenação de Curso.

07 a 10/08 MOBILIDADE INTRAINSTITUCIONAL 2023/2: Solicitação de mobilidade acadêmica
intrains�tucional, referente ao semestre le�vo 2023/2, pelo discente, junto à



Coordenação do Curso.

07 a 10/08 REGIME ESPECIAL 2023/2: Solicitação de regime especial de graduação, referente ao
semestre le�vo 2023/2, pelo discente, junto à Secretaria Acadêmica.

07/08 a
19/09

TRANCAMENTO TOTAL: Período para solicitação, via web, de Trancamento Total,
referente ao semestre le�vo 2023/2, pelo discente e análise da Coordenação de Curso.

11/08 MATRÍCULA 2023/2: Processamento das solicitações de matrícula web pelo Setor de
Apoio aos Registros Acadêmicos.

14 a 16/08
MODALIDADE ESPECIAL 2023/2: Solicitação de oferta extraordinária de componentes
curriculares na modalidade especial para provável formando, referente ao semestre

le�vo 2023/2, pelo discente à Coordenação do Curso.

15 a 17/08 MATRÍCULA 2023/2: Solicitação via web de ajuste de matrícula pelo discente (exceto
ingressantes).

18/08 MATRÍCULA 2023/2: Processamento das solicitações de ajuste de matrícula web do
semestre le�vo 2023/2, pelo Setor de Apoio aos Registros Acadêmicos.

18 a 23/08 MATRÍCULA 2023/2: 2º Período de solicitação de ajuste de matrícula pelo discente
(inclusive ingressantes) junto à Coordenação de Curso.

18/08
MODALIDADE ESPECIAL 2023/2: Data limite para encaminhamento da oferta

extraordinária de componentes curriculares na modalidade especial para provável
formando pela Coordenação de Curso à Coordenação Acadêmica, e deliberação desta.

18/08
MOBILIDADE INTRAINSTITUCIONAL 2023/2: Data limite para divulgação dos resultados
de Mobilidade Acadêmica Intrains�tucional pela Coordenação do Curso e registro pela

Secretaria Acadêmica.

INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO 2023/2 - 21/08

21/08 Abertura do Semestre Le�vo 2023/2 e Aula Magna

21 a 25/08 Semana Ins�tucional de Acolhida Discente

21/08
a 19/09

TRANCAMENTO PARCIAL: Período para solicitação, via web, de Trancamento Parcial,
referente ao semestre le�vo 2023/2, pelo discente e análise da Coordenação de Curso.

23/08 Acolhida Docente 2023/2 e Encontro de Formação Pedagógica

24 a 29/08 MATRÍCULA 2023/2: Período para coordenação de curso analisar os pedidos do 2º
período de ajuste de matrícula e encaminhar para Secretaria Acadêmica para registro.

30/08
REGIME ESPECIAL 2023/2: Data limite para divulgação dos resultados dos pedidos de

Regime Especial de Graduação pela Coordenação do Curso e encaminhamento à
Secretaria Acadêmica para registro.

SETEMBRO/2023

01/09 MATRÍCULA 2023/2: Data limite para Secretaria Acadêmica registrar os pedidos do 2º
período de ajuste de matrícula.



01/09 REGIME ESPECIAL 2023/2: Data limite para registro dos resultados dos pedidos de
Regime Especial de Graduação pela Secretaria Acadêmica.

02/09
PLANOS DE ENSINO 2023/2: Data limite para aprovação dos planos de ensino pela

Comissão de Curso, apresentação ao discentes e fechamento no Portal do Professor –
GURI.

04 e 05/09
ABANDONOS 2023/2: Envio da lista de discentes a serem desligados por abandono, pelo
Setor de Registros Acadêmicos, para análise do desligamento e/ou restabelecimento de

vínculo. 

06 a 19/09 ABANDONOS 2023/2: Análise pela Coordenação de Curso das listas de discentes a serem
desligados por abandono.

19/09 FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE MATRÍCULAS DO SEMESTRE 2023/1
E RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO.

21/09 ABANDONOS 2023/2: Processamento dos abandonos pelo Setor de Apoio aos Registros
Acadêmicos.

22/09
APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/2: Data limite para análise, pela Coordenação de
Curso, das solicitações de aproveitamento que NÃO são pré-requisito para disciplinas a

serem cursadas no semestre 2023/2.

25/09 a
06/10

PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR: Período para aprovação da distribuição das vagas
ociosas a serem ofertadas no Processo Sele�vo Complementar para ingresso em 2024/1. 

OUTUBRO/2023

02 a 27/10 CAPACITAÇÃO: Período de capacitações de professores formadores (bolsistas UAB) e
tutores (bolsistas UAB).

06/10
APROVEITAMENTO E DISPENSA 2023/2: Data limite para registro, pela Secretaria
Acadêmica, das solicitações de aproveitamento que NÃO são pré-requisito para

disciplinas a serem cursadas no semestre 2023/2.

11/10

PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR: Data limite para a publicação do Edital para
ingresso em 2024/1, nas modalidades Reingresso, Reopção de Curso, Segundo Ciclo de

Graduação, Conclusão da Primeira Graduação, Portador de Diploma e Transferência
Voluntária.

23/10 a
06/11

ACGs 2023/2: Solicitação de aproveitamento de a�vidades complementares de
graduação pelo discente.

23/10 a
06/11

ACEEs 2023/2: Solicitação de aproveitamento de a�vidades curriculares de extensão
específica pelo discente.

NOVEMBRO/2023

06 a 18/11 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: Aplicação do instrumento de autoavaliação ins�tucional.

14/11 OFERTA 2024/1: Data limite para o encaminhamento da oferta de componentes
curriculares pela Comissão Local de Ensino à Secretaria Acadêmica.



24/11
ACGs 2023/2: Data limite para encaminhamento do resultado das solicitações de

aproveitamento de a�vidades complementares de graduação de discentes prováveis
formandos, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica, para registro.

24/11
ACEEs 2023/2: Data limite para encaminhamento do resultado das solicitações de

aproveitamento de a�vidades curriculares de extensão específica de discentes prováveis
formandos, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica, para registro.

DEZEMBRO/2023

01/12 OFERTA 2024/1: Data limite para registro da oferta pela Secretaria Acadêmica.

08/12
ACGs 2023/2: Data limite para registro do resultado das solicitações de aproveitamento
das a�vidades complementares de graduação de discentes prováveis formandos, pela

Secretaria Acadêmica.

08/12
ACEEs 2023/2: Data limite para registro do resultado das solicitações de aproveitamento

das a�vidades curriculares de extensão específica de discentes prováveis formandos,
pela Secretaria Acadêmica.

15/12 PLANOS DE ENSINO 2024/1: Data limite para inserção dos planos de ensino pelo docente
no Portal do Professor – GURI.

18 a 29/12 NOTAS 2023/2: Data limite para registro das notas e finalização dos diários de classe pelo
docente no Portal do Professor – GURI.

22/12
ACGs 2023/2: Data limite para encaminhamento do resultado das solicitações de

aproveitamento de a�vidades complementares de graduação de discentes não prováveis
formandos, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica, para registro.

22/12
ACEEs 2023/2: Data limite para encaminhamento do resultado das solicitações de
aproveitamento de a�vidades curriculares de extensão específica de discentes não

prováveis formandos, pela Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica, para registro.

FINAL DO SEMESTRE LETIVO 2023/2 - 23/12

JANEIRO/2024

12/01/2024
ACGs 2023/2: Data limite para registro do resultado das solicitações de aproveitamento
das a�vidades complementares de graduação de discentes prováveis formandos, pela

Secretaria Acadêmica.

12/01/2024
ACEEs 2023/2: Data limite para registro do resultado das solicitações de aproveitamento

das a�vidades curriculares de extensão específica de discentes prováveis formandos,
pela Secretaria Acadêmica.

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2023 

13/02/2023 a 18/03/2023 Período Le�vo Especial I 5 semanas - 27 dias le�vos

20/03/2023 a 22/07/2023 Semestre Le�vo 2023/1 17 segundas-feiras

18 terças-feiras



18 quartas-feiras

17 quintas-feiras

16 sextas-feiras

18 sábados

Total 104 dias le�vos

24/07/2023 a 19/08/2023 Período Le�vo Especial II 4 semanas - 24 dias le�vos

21/08/2023 a 23/12/2023 Semestre Le�vo 2023/2

18 segundas-feiras

18 terças-feiras

16 quartas-feiras

15 quintas-feiras

18 sextas-feiras

17 sábados

Total 102 dias le�vos

 

Com o obje�vo de totalizar o mínimo de semanas le�vas para cada componente
curricular, ficam previstas as seguintes datas:

1º Semestre:

11/07/2023 (terça-feira) - dia le�vo equivalente para componentes curriculares ofertados
na sexta-feira.

12/07/2023 (quarta-feira) - dia le�vo equivalente para componentes curriculares de sexta-
feira, considerando o feriado local no Campus Itaqui.

2º Semestre:

08/12/2023 (sexta-feira) - dia le�vo equivalente para componentes curriculares de quarta-
feira e quinta-feira, considerando o feriado local nos Campi Caçapava do Sul, Jaguarão e Itaqui.

11/12/2023 (segunda-feira) - dia le�vo equivalente para componentes curriculares
ofertados na quarta-feira.

12/12/2023 (terça-feira) e 15/12/2023 (sexta-feira) – dias le�vos equivalentes para
componentes curriculares ofertados na quinta-feira.

 

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS

PERÍODO LETIVO ESPECIAL I

Feriados Nacionais:

20 de fevereiro (segunda-feira) - Carnaval

21 de fevereiro (terça-feira) - Carnaval

22 de fevereiro, até as 14h - quarta-feira de
cinzas

 

Feriados Municipais:

PERÍODO LETIVO ESPECIAL II

Feriados Municipais:

26 de julho (quarta-feira) - Uruguaiana

30 de julho (domingo) - Santana do Livramento

 

SEMESTRE LETIVO 2023/2

Feriados Nacionais e Pontos Faculta�vos:



20 de janeiro (sexta-feira) - Bagé

02 de fevereiro (quinta-feira) - Jaguarão e Dom
Pedrito

 

SEMESTRE LETIVO 2023/1

Feriados Nacionais:

07 de abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira) - Tiradentes

01 de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho

08 de junho (quinta-feira) - Corpus Chris�

 

 Feriados Municipais:

17 de março (sexta) - Itaqui

04 de abril (terça-feira) - São Gabriel

24 de maio (quarta-feira) - Bagé

 

07 de setembro (quinta-feira) - Independência do
Brasil

12 de outubro (quinta-feira) - Nossa Senhora
Aparecida

28 de outubro (sábado) - Dia do Servidor Público

02 de novembro (quinta-feira) - Finados

15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da
República

 

Feriado Estadual:

20 de setembro (quarta-feira) - Revolução
Farroupilha

 

Feriados Municipais:

15 de agosto (terça-feira) - Caçapava do Sul

10 de outubro (terça-feira) - São Borja

25 de outubro (quarta-feira) - Caçapava do Sul

30 de outubro (segunda-feira) - Dom Pedrito

23 de novembro (quinta-feira) - Jaguarão

06 de dezembro (quarta-feira) - Itaqui

08 de dezembro (sexta-feira) - Alegrete

 

LISTA DE SIGLAS E CONCEITOS

Abandono - acadêmico (exceto ingressante) que não efetuou a matrícula ou Trancamento Total de
matrícula.

ACG - A�vidade Complementar de Graduação.

ACEE - A�vidades Curriculares de Extensão Específica

CONSUNI – Conselho Universitário.

Desligamentos – situação do acadêmico (exceto ingressante), o qual reprovou por frequência em todos
os componentes curriculares em que esteve matriculado no semestre, 2 (dois) semestres consecu�vos
ou 3 (três) intercalados.

ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.

GURI – Gestão Unificada de Recursos Ins�tucionais.

MEC – Ministério da Educação.

Mobilidade Acadêmica Interins�tucional – permite ao discente de outras IES cursar componentes
curriculares na UNIPAMPA, como forma de vinculação temporária.

Mobilidade Acadêmica Intrains�tucional – permite ao discente da UNIPAMPA cursar, temporariamente,
componentes curriculares em outros campi.

Modalidade Especial - excepcional oferta de componente curricular para Discente Provável Formando.

PEC-G – Programa de Estudantes-Convênio de Graduação.



PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação.

Regime Especial de Graduação – matrícula para portadores de Diploma de Curso Superior, discentes de
outra Ins�tuição de Ensino Superior e portadores de Cer�ficado de Conclusão de Ensino Médio com
idade acima de 60 anos. A matrícula no Regime Especial não cons�tui vínculo com o curso da Ins�tuição.

Reopção – possibilidade de o discente, regularmente matriculado ou com matrícula trancada em curso
de graduação da UNIPAMPA, transferir-se para outro curso de graduação ou turno de oferta de curso de
graduação dessa Universidade.

Restabelecimento de vínculo – o acadêmico (exceto ingressante) que não efetuou a matrícula pode
solicitar, por escrito, a matrícula no semestre subsequente à Coordenação do Curso, até o úl�mo dia
para Trancamento de Matrícula.

SOD – Sem oferta de disciplina.

Trancamento Parcial de matrícula – cancela a matrícula em componentes curriculares específicos.

Trancamento Total de matrícula – cancela a matrícula, mas mantém vínculo com a Unipampa. O
Trancamento Total tem validade para 1 semestre le�vo, logo deve ser realizado semestralmente.

 

Referência: Processo nº 23100.016081/2022-51 SEI nº 1054992


