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SEJA BEM-VINDO

Bem-vindo, calouro da Universidade Federal do Pampa Campus Uruguaiana.

A  Universidade  Federal  do  Pampa (UNIPAMPA)  faz  parte  do  programa  de
expansão  das  universidades  federais  no  Brasil  e  foi  criada  pelo  governo
federal  para  minimizar  o  processo  de  estagnação  econômica  onde  está
inserida, pois a educação viabiliza o desenvolvimento regional, buscando ser
um agente da definitiva incorporação da região ao mapa do desenvolvimento



matrícula  é  que  o  aluno  está  realmente  matriculado  na  disciplina).  Neste
período estarão disponíveis somente as disciplinas do seu respectivo curso;

b) Imprimir requerimento de matrícula no portal do aluno; 

c) Conferir se os dados digitados e impressos no requerimento de matrícula
estão corretos.

ALUNO REGULAR CALOURO

A  matrícula  é  automática  no  semestre  de  ingresso do  aluno  calouro,  não
necessitando acessar o portal. 

AJUSTE DE MATRÍCULA

AJUSTE DE MATRÍCULA VIA WEB

Acessar  novamente  o  portal  do  aluno,  conforme  período  identificado  no
calendário acadêmico e realizar os ajustes necessários.

AJUSTE DE MATRÍCULA PRESENCIAL

Se você estiver com a matrícula inconsistente,  deverá corrigi-la,  no período
estabelecido no Calendário Acadêmico, procurando a Secretaria Acadêmica ou
a Coordenação do Curso.



COMENTÁRIOS SOBRE O SISTEMA ACADÊMICO

Atenção: para todos os itens que seguem, devem ser observadas datas ou 
períodos reservados no Calendário Acadêmico. Atente para que não haja 
prejuízo em decorrência da perda de algum desses prazos. 

MATRÍCULA

Ato pelo qual o aluno da UNIPAMPA institui ou renova seu vínculo acadêmico
com a Instituição. Este vínculo deve ser renovado semestralmente. 

A matrícula na UNIPAMPA pode ser realizada de duas formas: 

 I - por disciplina; 

II - por trancamento total (TRT).

Na  matrícula  por  disciplina,  deve  ser  observado  o  cumprimento  de  pré-
requisitos, a compatibilidade de horários, além da necessidade de que a carga
horária resultante dessas disciplinas atinja no mínimo 120 horas (8 créditos). 

Na modalidade Trancamento Total, não há a escolha de disciplinas, somente o
registro de vínculo via web. Esse procedimento será realizado após verificação,
no histórico escolar, do número de trancamentos totais já efetuados e se o
aluno possui o direito a trancamento total de acordo com a Resolução N.° 29,
de 28 de Abril de 2011. Quando algum aluno (exceto os calouros do semestre)
perder o prazo para a realização de matrícula e trancamento, deverá justificar,
por escrito, ao Coordenador de seu Curso, solicitando reativação de vínculo, no
prazo do Calendário Acadêmico. Findo esse prazo, o aluno perderá o vínculo
ficando sujeito à existência de vaga para reingresso. 

Os  calouros  que  não  efetuarem  a  matrícula  no  prazo  previsto  perderão  o
direito ao vínculo com a UNIPAMPA.



ALUNO SERIADO:  É  considerado aluno  seriado  o  discente  que  nunca
obteve nenhuma reprovação, não tem nenhum trancamento e está regular no
andamento do semestre do curso. 

PRÉ-REQUISITOS:  Antes  de  realizar  qualquer  matrícula  em disciplinas,
verifique junto à Coordenação de curso a grade de pré-requisitos de acesso às
disciplinas. Qualquer matrícula realizada sem a observância do respectivo pré-
requisito poderá ser cancelada em qualquer época do semestre, ficando sem
validade todas as atividades até então realizadas.

CO-REQUISITOS: São disciplinas que devem ser cursadas juntas. Verifique
a grade de pré-requisitos.

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

TRANCAMENTO TOTAL

a)  Trancamento  Total  de  matrícula  é  o  instrumento  acadêmico  que  a
Universidade  oferece  ao  aluno  regular,  com  a  finalidade  de  permitir  a
manutenção do vínculo com seu curso, pelo período de um semestre letivo,
nos casos de impossibilidade comprovada de acompanhamento à totalidade
das atividades escolares; 

b) O número de trancamentos totais de matrícula permitidos é determinado
na Resolução N.° 29, de 28 de Abril de 2011 (número máximo de 4, podendo
ser 2 trancamentos totais consecutivos);

c) O trancamento total de matrícula tem validade somente por um semestre
letivo;

** Não é permitido trancamento Total ao discente ingressante, independente
da forma de ingresso, exceto nas situações previstas na legislação.



TRANCAMENTO PARCIAL

a)  Trancamento  parcial  de  matrícula  é  o  instrumento  acadêmico  que  a
Universidade  oferece  ao  aluno  regular,  com  a  finalidade  de  permitir  o
abandono de disciplinas, apenas no semestre letivo da respectiva efetivação de
matrícula, nos casos de impossibilidade comprovada de cumprimento do plano
de estudos original do semestre. 

b) Cada disciplina pode ser trancada apenas uma vez ao longo do curso.

**Aluno  em  Regime  Especial  não  pode  utilizar  o  trancamento  total  ou  o
trancamento parcial de matrícula

HISTÓRICO ESCOLAR

Após o encerramento de cada semestre letivo, depois da digitação das notas,
consulte  seu  Histórico  Escolar,  no  portal  do  aluno,  para  verificar  o  correto
registro de disciplinas e notas. Encontrando qualquer divergência, procure a
Coordenação.

DURAÇÃO E INTERVALO DE HORA-AULA

A hora-aula terá duração de cinquenta e cinco minutos.

1. Para os Cursos diurnos:

Manhã: Início 07h30 até 12h15

Tarde: Início 13h30 até 18h15 

2. Para os Cursos noturnos:

Aulas a partir de 18h50min até 22h40



FREQUÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA

A aprovação, em qualquer disciplina, somente poderá ser concedida ao aluno
que  obtiver,  no  mínimo,  75%  da  frequência  às  atividades  escolares  dessa
disciplina.

SOLICITAÇÕES DE ATESTADOS

Os atestados de matrícula e de frequência devem ser solicitados na Secretaria
Acadêmica do Campus.

SOLICITAÇÃO  DE  EXERCÍCIO  DE  REGIME  DOMICILIARES
(LICENÇA SAÚDE/LICENÇA MATERNIDADE)

O Regime Domiciliar é concedido mediante a apresentação de atestado médico
a  secretaria  acadêmica.  Este  atestado  deve  comprovar  a  necessidade  de
afastamento  prolongado.  A  lei  atribui  ao  aluno,  como  compensação  da
ausência  às  aulas,  exercícios  domiciliares  com  acompanhamento  da
universidade, sempre compatíveis com seu estado de saúde e as possibilidades
do estabelecimento.

O  Regime  Domiciliar  atende  aos  casos  de  incapacidade  física  relativa,
incompatível com a frequência aos trabalhos escolares. Também é concedido à
estudante  em  estado  de  gestação.  LEMBRAMOS  QUE  O  ALUNO  DEVE
INFORMAR-SE COM O PROFESSOR SOBRE OS CONTEÚDOS, BEM COMO SOBRE
OS EXERCÍCIOS DOMICILIARES E AVALIAÇÕES.



LICENÇA SAÚDE

A solicitação da licença saúde deve ser feita junto à secretaria acadêmica. O
discente deve apresentar a cópia do atestado médico, informando o CID e o
período de afastamento (juntamente com a original).  A licença saúde é um
regime de exercícios domiciliares, no qual é dada ao aluno a possibilidade de
acompanhar  o  andamento  das  disciplinas  (aulas,  avaliações,  trabalhos)  em
casa. Para isso, é necessário que o discente faça o contato com os professores
das disciplinas em que estão matriculados, preferencialmente antes do início
da licença.

LICENÇA MATERNIDADE

A  solicitação  da  licença  maternidade  poderá  ser  feita  junto  à  secretaria
acadêmica a partir do oitavo mês de gestação ou a partir do nascimento do
bebê. A discente deve apresentar cópia do atestado médico (caso entrar com o
pedido no 8° mês de gestação) ou cópia da certidão de nascimento do filho
(juntamente com a original). O prazo para a licença é de 3 meses a contar da
data do pedido da licença.

Salientamos que a licença maternidade é um regime de exercícios domiciliares,
no qual  é  dada ao aluno a  possibilidade de acompanhar  o andamento das
disciplinas (aulas, avaliações, trabalhos) em casa. Para isso, é necessário que o
discente  faça  o  contato  com  os  professores  das  disciplinas  em  que  estão
matriculados, preferencialmente antes do início da licença.

Contatos: Telefone: (55) 3911- 0201

 Email: sec.acad.uruguaiana@unipampa.edu.br



PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

PROGRAMA BOLSAS DE PERMANÊNCIA – PBP

O  Programa  Bolsas  de  Permanência  –  PBP  da  Universidade  Federal  do
Pampa –  Unipampa  consiste  na  concessão  de  bolsas  aos  estudantes  de
graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica para melhorar o
desenvolvimento  acadêmico  e  prevenir  a  evasão.  Está  distribuído  nas
modalidades: Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia, e Auxílio Transporte.

PROGRAMA DE APOIO À INSTALAÇÃO ESTUDANTIL 
O  Programa  é  direcionado  aos  alunos  em  situação  de  vulnerabilidade
socioeconômica que vêm de cidades distantes dos campi da Instituição, de
modo a  apoiar  a  chegada  dos  estudantes  à  comunidade  acadêmica da
Unipampa. 

O benefício consiste na concessão de recursos em uma única parcela, para
auxiliar nas despesas do aluno com transporte, mudança, hospedagem ou
aluguel,  entre  outras  relacionadas  com  a  instalação  do  estudante  na
cidade.



Requisitos para ser selecionado nos programas:

-  Comprovar  renda  familiar  mensal  per  capita  não excedente  a  01 (um)
salário mínimo e meio nacional;

-  Apresentar  os  documentos  referentes  à  composição  familiar,  renda,
situação  patrimonial,  comprovação  de  residência,  situação  acadêmica  e
outros detalhados no edital, que comprovem a situação de vulnerabilidade
socioeconômica do aluno e fundamentem a concessão de bolsa(s). 

ATENÇÃO!!

PARA INICIAR AS INSCRIÇÕES OS INTERESSADOS DEVEM FAZER A LEITURA
DO EDITAL,  ONDE CONSTA TODA DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE,  AS
DATAS E LOCAIS DE INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, VALORES
DOS AUXÍLIOS E INFORMAÇÕES EM GERAL.

ACOMPANHE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS LINKS:

http://www.unipampa.edu.br/portal/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/praaec/

https://sites.google.com/site/nudeuruguaiana/ 

Maiores informações na Sala do Nude/Assistência Estudantil

Contatos:

nude.uruguaiana@unipampa.edu.br

lisianepedroso@unipampa.edu.br

(55) 3911-0209

CAMPUS URUGUAIANA



CALENDÁRIO ACADÊMICO RESUMIDO

ANO LETIVO 2019 – PERÍODOS REGULARES

1° SEMESTRE LETIVO
08/02 a 10/03 Período de solicitação de trancamento total de matrícula via web pelos

acadêmicos (exceto ingressantes) para o semestre 2019/1
15/02 e 16/02 Período de solicitação de matrícula via web pelos acadêmicos (exceto

ingressantes) para o semestre 2019/1
20/02 a 24/02 Período de ajuste de matrícula via web (exceto ingressantes 2019/1)
06/03 a 15/03 Ajuste de matrícula presencial (veteranos e ingressantes), junto às

coordenações de curso, em data e horário específicos para cada curso.
25/02 a 14/03 Período para solicitação de aproveitamento e dispensa de componentes

curriculares para o semestre 2019/1 na Secretaria Acadêmica
11/03 Início do primeiro semestre letivo 2019

18/03 a 20/03 Semana do Acolhimento Discente
Até 18/03 Apresentação do plano de ensino do componente curricular junto aos

acadêmicos 
14/03 a 02/04 Solicitação de trancamento parcial de matrícula via web, para alunos

matriculados no primeiro semestre letivo 2019
A partir de

13/05
Período para lançamento do Edital de Reopção e Processo Seletivo

Complementar para o segundo semestre letivo de 2019
03/06 a 14/06 Período para solicitação de aproveitamento de atividades

complementares de graduação (ACG) junto a Secretaria Acadêmica
13/06 a 21/06 Matrícula via web, pelo discente, para componente curricular em Período

letivo Especia Inverno 2019
08/07 a 19/07 Lançamento de notas, pelos docentes, do semestre 2019/1

13/07 Término do primeiro semestre letivo 2019
14/07 a 04/08 Intervalo entre os semestres letivos

2° SEMESTRE LETIVO
01/07 a 13/07 Período para solicitação de aproveitamento e dispensa de componentes

curriculares para o semestre 2019/2 na Secretaria Acadêmica
26/07 e 27/07 Período de solicitação de matrícula via web pelos acadêmicos (exceto

ingressantes) para o semestre 2019/2
29/07 a 11/08 Período de solicitação de trancamento total de matrícula via web pelos

acadêmicos (exceto ingressantes) para o semestre 2019/2
29/07 a 01/08 Período de ajuste de matrícula via web (exceto ingressantes 2019/2)
02/08 a 12/08 Ajuste de matrícula presencial (veteranos e ingressantes), junto às

coordenações de curso, em data e horário específicos para cada curso.
05/08 Início do segundo semestre letivo 2018

Até 16/08 Apresentação do plano de ensino do componente curricular junto aos
acadêmicos

12/08 a 02/09 Solicitação de trancamento parcial de matrícula via web, para alunos
matriculados no segundo semestre letivo 2019

A partir de
07/10

Período para lançamento do Edital de Reopção e Processo Seletivo
Complementar para o primeiro semestre letivo de 2020

09/10 a 25/10 Período para solicitação de aproveitamento de atividades
complementares de graduação (ACG) junto a Secretaria Acadêmica

19/11 a 30/11 Período para solicitação de aproveitamento e dispensa de componentes
curriculares para o semestre 2020/1 na Secretaria Acadêmica

02/12 a 17/12 Lançamento de notas, pelos docentes, do semestre 2019/2

18/12 Término do segundo semestre letivo 2019
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