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Às 
Secretarias Acadêmicas dos Campi da Unipampa
Coordenações de Curso de Graduação
 
Assunto: Orientações. Processos Acadêmicos. Solicitação de aproveitamento de atividades
complementares de graduação – ACG’s.

 

Prezados(as) Senhores(as),
 
1. Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, informamos que na próximas

semanas, conforme o Calendário Acadêmico 2020, os discentes poderão solicitar o aproveitamento de
atividades complementares de graduação – ACG's: 

 
9 a 19/10/2020: Solicitação de aproveitamento de a vidades
complementares de graduação pelos discentes matriculados nos cursos
à distância vinculados à UA B (Geografia, Administração Pública,
Pedagogia e Letras - Português).
 
13 a 27/10/2020: Solicitação de aproveitamento de a vidades
complementares de graduação pelos discentes matriculados no Curso
de Educação do Campo – Licenciatura – Campus Dom Pedrito.
 
26/10 a 12/11/2020:  Solicitação de aproveitamento de a vidades
complementares de graduação pelos demais discentes de graduação.
 

2. Para esta ação, considerando o atual contexto e a realização das a vidades
acadêmicas de forma remota, a PROGRAD disponibilizou formulários, por campus, para que os
discentes possam realizar suas solicitações. A solicitação compreenderá no preenchimento do
formulário e na anexação dos documentos solicitados no mesmo (documentos comprobatórios).

3. Para tanto, o discente deverá u lizar o seu e-mail ins tucional para o
preenchimento. A utilização do login e da senha institucional servirá como elemento de autenticação e
assinatura eletrônica, ficando dispensado, assim, o envio de documento físico assinado.

 
Quadro 1. Link dos formulários para preenchimento pelo discente, por campus.
 

Alegrete https://bit.ly/30ORaeV
Bagé https://bit.ly/3nBx55c

Caçapava do Sul https://bit.ly/3dbjdtX
Dom Pedrito https://bit.ly/2IgMzvD

Itaqui https://bit.ly/3jKrdEL
Jaguarão https://bit.ly/2GJtCB3

Santana do Livramento https://bit.ly/34Dxqf7
São Borja https://bit.ly/3nydfIh

São Gabriel https://bit.ly/3jJTlrz
Uruguaiana https://bit.ly/2SCqAkC

 

4. Os formulários irão alimentar planilhas no Google Drive, que serão u lizadas pelas
Coordenações de Curso para consultar as solicitações e a documentação anexada (a coluna J conterá
os links para download dos documentos comprobatórios). Para consultar as solicitações de um curso
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específico é possível aplicar um filtro na coluna CURSO DO ALUNO (coluna C).

Quadro 2. Links para acesso às planilhas dos resultados, por campus. De acesso restrito pelas
Secretarias Acadêmicas e Coordenações de Curso.

Alegrete https://drive.google.com/drive/folders/1QbCGx9uaGaKs6-8NvevDDpkboqZQwFdY?usp=sharing
Bagé https://drive.google.com/drive/folders/10BgCmDzg-yqykWHjnkZOG3XW6PZqDaG1?usp=sharing

Caçapava do Sul https://drive.google.com/drive/folders/1drcbj-itPVZe3SHxGRypc1r8rW85OrFe?usp=sharing
Dom Pedrito https://drive.google.com/drive/folders/1UKie37gaJ8ybIZDelPz8weLyCTtMpMh6?usp=sharing

Itaqui https://drive.google.com/drive/folders/1fNopfyrd-odW2sM2MCQQHHq7wVQHyl4H?usp=sharing
Jaguarão https://drive.google.com/drive/folders/1GQwG4Ec-fqXW9NoCBd4sO-gyjThtB5Cm?usp=sharing

Santana do Livramento https://drive.google.com/drive/folders/1L8YEOjkFP4WBwH9i_jQiBN9tcy9qYcwq?usp=sharing
São Borja https://drive.google.com/drive/folders/1DVmk-azFthSx-kSXGEsxng_uH-aEqzQC?usp=sharing

São Gabriel https://drive.google.com/drive/folders/1M-FXuvp1ycGti7WZlUpR68JUsHFzikkk?usp=sharing
Uruguaiana https://drive.google.com/drive/folders/11Y1npEAnmlQYBSvGlSAmbdeKdbBI0wI4?usp=sharing

 

5. Os resultados das solicitações deverão ser informados na mesma planilha, nas
colunas: RESULTADO (K), MOTIVO INDEFERIMENTO (L) e, caso a carga horária aproveitada seja
diferente da informada na coluna H, CARGA HORÁRIA APROVEITADA (M), para divulgação após o
deferimento da Coordenação de Curso de Graduação, observados os documentos comprobatórios e os
critérios estabelecidos pela Comissão de Curso.

6. As planilhas já foram compar lhadas com as respec vas secretarias acadêmicas.
Dessa forma, solicitamos gen lmente às secretarias acadêmicas que as compar lhem com os
coordenadores de curso e seus respectivos substitutos.

7. Recomendamos que os links dos formulários para solicitação sejam disponibilizados
na página do campus e da secretaria acadêmica. Adicionalmente, a PROGRAD os publicou em sua
página institucional (https://bit.ly/30OBrMQ).

8. Colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de dúvidas adicionais e
manifestamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Bruno Martinato de Barros
Coordenador de Processos Acadêmicos

Pró-Reitoria de Graduação

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MARTINATO DE BARROS, Coordenador de
Processos Acadêmicos, em 09/10/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0377419 e o código CRC 0D3FF92B.

Referência: Processo nº 23100.011326/2020-91 SEI nº 0377419
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