UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CALENDÁRIO ACADÊMICO, SOBRE AS
OFERTAS DE COMPONENTES CURRICULARES E SOBRE AS MATRÍCULAS

Prezados estudantes do Curso de Meteorologia,

Com o objetivo de facilitar o entendimento do funcionamento do próximo Calendário
Acadêmico a ser realizado de maneira remota, que está detalhado no Parecer Normativo n° 20 do
Concelho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE), apresentamos o texto
abaixo com destaques aos pontos que consideramos serem os mais importantes a nossa comunidade
acadêmica:

•

A duração do calendário emergencial remoto será igual ao do semestre emergencial anterior,
12 semanas, iniciando em 01/10/2020 e se encerrando em 23/12/2020, com exames no
período de 04 a 09 de janeiro de 2021;

•

Ao contrário do calendário anterior, poderemos ofertar disciplinas com horas práticas, desde
que essas atividades práticas possam ser realizadas de maneira remota. Além disso, o
COCEPE orientou que as ofertas devem atender o maior número possível de vagas aos
estudantes matriculados em 2020/1, recomendando a adaptação (ampliação ou unificação de
turmas) da oferta.
◦ O único componente curricular do Departamento de Meteorologia que não estará aberto
à novas matrículas é o de Estágio, visto as dificuldades de realização de estágio de
maneira remota e possíveis restrições do CREA quanto a realização de estágio de
maneira remota, que poderia impedir o registro profissional do egresso do curso. A
UFPel fará uma consulta aos Conselhos reguladores das profissões acerca dessa questão.

•

Os estudantes que não possuem matrícula em componentes curriculares de 2020/1 ofertadas
agora ou estiverem matriculados e não puderem cursar, ou que não realizem matrícula em

nenhum outro componente ofertado, serão matriculados automaticamente em uma
atividade com zero crédito e sem carga horária, denominada “Vínculo – Ensino Remoto
Emergencial 2020/1”, para fins de manutenção de vínculo ativo no período 2020/1.
◦ Também, os estudantes que não realizarem matrícula nesse calendário emergencial não
serão desligados por abandono de curso até o final do período de correção de
matrícula do primeiro período letivo após o retorno às atividades presenciais.

•

Com o ojetivo de não provocar sobrecarga aos estudantes, o COCEPE recomentou que os
alunos solicitem matrícula em até 5 componentes curriculares, exceto se forem ingressantes
ou estiverem em final de curso;
◦ O acréscimo de disciplinas poderá ser realizado no período de correção de matrículas.

•

Não haverá a exigência do número mínimo de créditos para a matrícula, nem número
mínimo de alunos por turma;

•

Caberá ao colegiado de curso comunicar os discentes matriculados no calendário suspenso a
impossibilidade de oferta da turma de forma remota, neste calendário.
◦ O Departamento, Colegiado ou Câmara de Ensino, responsável pela oferta de
componente curricular, deverá enviar ao COCEPE a relação de turmas não ofertadas
no calendário proposto, por impossibilidade de oferta de forma remota, com
justificativa.

•

Excepcionalmente, as regras para trancamento geral de matrícula (TGM) serão
flexibilizadas.
◦ O TGM poderá ser solicitado por qualquer estudante nos períodos letivos em que
perdurar a situação emergencial de saúde, não sendo contabilizados para o máximo de
períodos permitidos no Regulamento do Ensino de Graduação.
◦ Os períodos de suspensão do Calendário de 2020/1 e de realização deste Calendário não
serão computados para fins de jubilamento.

•

Os estudantes que concluírem os componentes curriculares previstos no PPC para a
integralização poderão solicitar a colação de grau.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Colegiado do Curso de Meteorologia da UFPel.
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Links Importantes sobre o Calendário Emergencial Remoto:
PARECER NORMATIVO N° 20/COCEPE: https://wp.ufpel.edu.br/pre/files/2020/09/SEI_UFPel1051508-Parecer-Normativo-N-20-COCEPE.pdf
CALENDÁRIO

ACADÊMICO:

https://wp.ufpel.edu.br/pre/files/2020/09/SEI_UFPel-1053270-

Portaria-1447.pdf
Comunicados do Colegiado do Curso de Meteorologia:
DISCIPLINAS

OFERTADAS

NO

CALENDÁRIO

REMOTO

EMERGENCIAL:

https://wp.ufpel.edu.br/meteorologia/files/2020/09/disciplinas_calendario_remoto_2.pdf

