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Ofício Circular n.º 013/2015                                     Porto Alegre, 25 de agosto de 2015. 

 
Ref.: Informações Concernentes ao Retorno Pleno das Atividades Após o 
Término da Greve dos Docentes. 
 
            
           Senhor (a) Coordenador (a) de Comissão de Graduação: 
           Senhor (a) Chefe de Departamento: 
           Senhor (a) Professor (a):  

      Com relação às medidas acordadas no pós-greve dos professores, temos a 

informar o que segue: 

 Todas as medidas adotadas têm como princípios básicos não afetar os 

formandos e buscar o menor prejuízo possível para os estudantes impactados com 

a greve dos docentes garantindo os dias letivos regimentais para todas as 

atividades de ensino dos semestres 2015/1 e 2015/2. 

 Os conceitos das atividades de ensino do período 2015/1 deverão ser 

apropriados através das chefias de Departamento; 

 No caso de estudantes que necessitam matricular-se nas atividades de 

ensino de TCC, considerando que serão formandos em 2015/2 e também 

para aqueles que já têm conceito de reprovação para 2015/1 a apropriação 

de conceitos deve ser imediata, conforme acordado com o Comando de 

Mobilização Local; 

 As COMGRADs farão as correções de matrícula a fim de regularizar a oferta 

do período 2015/1 até o dia 28 de agosto de 2015, seguindo os seguintes 

passos: 

◦ Passo 1: as COMGRADs, aproveitando os requerimentos de 
flexibilização de pré-requisito, poderão efetuarão a correção de matrícula; 

◦ Passo 2: as COMGRADs analisarão os pedidos, deferindo ou 
indeferindo, conforme o mérito da solicitação e respeitando o 
ordenamento. Se necessário, deverão consultar o Departamento sobre a 
possibilidade de ampliação de vagas; 

◦ Passo 3:  as COMGRADs darão ciência aos alunos sobre a decisão. Em 
caso de deferimento, a COMGRAD fornecerá uma cópia do ofício de 
matrícula para os alunos apresentarem aos docentes permitindo a 
entrada em sala de aula.  

◦ Passo 4:  as COMGRADs encaminharão ao Decordi os ofícios contendo 
as solicitações deferidas para cada aluno após terminada a greve dos 
servidores técnico-administrativos.  
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 Não poderão ser computadas faltas para os alunos que iniciarem o semestre 

tardiamente em decorrência da matrícula referida acima, devendo os 

docentes propor formas de recuperação de conteúdos, bem como de 

avaliações ocorridas ou que venham a ocorrer imediatamente após o seu 

ingresso nas atividades de ensino; 

 Os professores que não encerraram suas atividades de ensino em 2015/1 

terão a possibilidade de fazê-lo até 21 de setembro de 2015; 

 A apropriação de conceitos 2015/1 será feita através dos chefes de 

Departamento até o dia 21 de setembro 2015; 

 A apropriação de conceitos 2015/2 será até 22 de dezembro de 2015, para 

formandos e outras turmas em geral, reabrindo em 08 de janeiro de 2016 

para apropriação de conceitos das turmas que tiverem necessidade de 

reposição de aulas. A data limite de apropriação dos conceitos de 2015/2 

será 25 de janeiro de 2016 e o ordenamento de matrícula para 2016/1 

acontecerá após essa data; 

 A Avaliação de Desempenho e o Ordenamento dos discentes, utilizados 
para a gestão dos processos da graduação, serão realizados quando as 
matrículas e as apropriações de conceito forem finalizadas (previsão: 
outubro de 2015). 

 A Prograd se coloca à disposição das COMGRADs e Departamentos para 

discutir os encaminhamentos mais adequados para cada situação.  

 
                        
                  
                 Atenciosamente, 
 
 
 
 
                                                               SÉRGIO ROBERTO KIELING FRANCO 
                                                                          Pró-Reitor de Graduação  
                                                                   (O original encontra-se assinado) 
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