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Passo a passo:

1º Entre no link encaminhado pela secretaria acadêmica estando logado no seu e-mail 
institucional;



Passo a passo:

2º Confira no texto inicial da solicitação se você está logado com a conta correta;

O nome, o nome de usuário e a foto associados à sua Conta do Google serão registrados quando você fizer o
upload de arquivos e enviar o formulário, dessa forma tenha atenção, e verifique se está no e-mail

institucional, para que seja realizada a validação da solicitação.



Passo a passo:

3º Se o e-mail estiver correto, selecione seu curso;



Passo a passo:
4º Preencha os dados pessoais solicitados nome completo, número de matrícula e telefone;



Passo a passo:
5º Preencha os dados da disciplina;



Passo a passo:
6º Fique atento ao preenchimento dos dados da disciplina, o código e o nome do componente

SOLICITADO (aquele que consta como NÃO VENCIDO na sua integralização curricular).
 

Componente curricular CURSADO é o que consta na ementa e histórico que você irá anexar ao
formulário.



Passo a passo:
7º Inclua histórico e ementa do componente CURSADO. Estes documentos são obrigatórios

para que não "dê erro" no envio do formulário, então, mesmo que você tenha cursado o
componente na Unipampa, você deverá gerar o seu histórico e buscar o plano de ensino

(ementa) da disciplina CURSADA pelo portal do aluno.



Caso você queira verificar a compatibilidade dos conteúdos programáticos para realização da
solicitação de aproveitamento de componente curricular, poderá abrir o código abaixo, e obter todas

as ementas das disciplinas do curso de Medicina Veterinária.

PROJETO PEDAGÓGICO DA MEDICINA VETERINÁRIA - BACHARELADO CAMPUS URUGUAIANA



Atenção: Caso necessite solicitar
mais de um componente curricular,
você precisará preencher o
formulário mais de uma vez. Cada
solicitação equivale a apenas 1
disciplina.



SUA SOLICITAÇÃO SERÁ ENVIADA AUTOMATICAMENTE PARA UM LINK QUE O
COORDENADOR DO SEU CURSO TERÁ ACESSO E APÓS DEFERIMENTO, SERÁ

EFETUADO O LANÇAMENTO PELA SECRETARIA ACADÊMICA.

 E-mail para contato: sec.acad.uruguaiana@unipampa.edu.br

Medicina Veterinária
Unipampa


