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RESOLUÇÃO INTERNA Nº 01 DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 

Aprova a política de trancamento do 

curso de Especialização em Serviço de 

Atendimento Educacional 

Especializado lato sensu da UFPel 

oferecido em caráter eventual. 

 

 

 

A coordenadora do curso de Especialização em Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado (SAEE) - CONSUN, Professora Francele de Abreu Carlan, no 

uso das suas atribuições legais, 
 

 CONSIDERANDO o Decreto 8.752, de 9 de maio de 2016 que cria o Programa 

de Formação de Profissionais da Educação Básica em Educação Especial; 

 

CONSIDERANDO a Rede Nacional de Formação de Profissionais da Educação 

(Renafor); 

 

CONSIDERANDO as especificidades do curso de Pós-Graduação em Serviço de 

Atendimento Educacional Especializado (SAEE) lato sensu com oferta eventual e 

estrutura estabelecida pelo Ministério da Educação; 

 

CONSIDERANDO o que foi deliberado pela Coordenação de Pós-Graduação no 

dia 23 de março de dois mil e vinte e um, constante no Despacho nº 1245396/2021; 

 

RESOLVE 

 

APROVAR a política de trancamento do curso de Especialização em Serviço de 

Atendimento Educacional Especializado (SAEE) lato sensu da UFPel oferecido em 

caráter eventual, como segue: 

 

Art. 1º O trancamento e a recuperação devem ocorrer somente durante o período 

de oferta do curso de Pós-Graduação, não sendo permitida sua prorrogação e recuperação 

após o término deste; 



 

Art. 2º O período de trancamento permitido será de apenas 1 (um) mês, sendo 

permitida sua prorrogação por mais 1 (um) mês, desde que esta não coincida com o 

módulo de realização do trabalho final do curso; 

 

Art. 3º A recuperação das disciplinas, desenvolvidas durante o período de 

trancamento do curso, deverá ocorrer, imediatamente após, o término do trancamento, 

sendo o(a) acadêmico(a) responsável por realizá-la, juntamente, com as demais 

disciplinas ministradas no momento de retorno às atividades do curso; 

 

Art. 4º Após o término do período de trancamento, o(a) aluno(a) será matriculado, 

automaticamente, nas disciplinas que foram ministradas no período do trancamento. 

 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Art. 5º Esta resolução não se aplica, necessariamente, a outros Programas de Pós-

Graduação lato sensu e na modalidade à distância ofertados em caráter eventual e que 

sejam coordenados pela UFPel. 

 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do curso de Especialização em 

Serviço de Atendimento Educacional Especializado (SAEE); 

 

Art. 7º Esta resolução interna entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 

pelo prazo de cinco (05) anos, prorrogáveis a partir de avaliações favoráveis da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, do Conselho Departamental do Instituto 

de Biologia e do Colegiado do curso de Especialização em Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado (SAEE). 

 

 

 

 

Colegiado do curso de Especialização em Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado (SAEE) aos 29 dias do mês de março de 2021. 
 

 

 

 

 

                      

 

 

Profª. Drª Francele de Abreu Carlan 

Coordenadora do curso de Especialização em Serviço de Atendimento Educacional 

Especializado (SAEE) 

 


