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RESOLUÇÃO nº 06 DE 24 DE JULHO DE 2013 

 

                  

O Presidente do Conselho Universitário - CONSUN, 

Professor Mauro Augusto Burkert Del Pino, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO o artigo 5º da Constituição Federal que 

afirma textualmente ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

 

CONSIDERANDO a solicitação de ‘Orientação sobre o 

procedimento para efetuar o registro de nome social de alunos Transexuais no Sistema 

Acadêmico’, consulta a Procuradoria Jurídica pelo Departamento de Registros 

Acadêmicos, em 06/02/2013 e o parecer jurídico nº 235/2013/PF-UFPEL/PGF/AGU, de 

21/05/2013, bem como o parecer PJU nº 322/2012, 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

APROVAR o que segue: 

 

Todos os órgãos internos encarregados dos registros dos 

estudantes, servidores técnico-administrativos e professores da Universidade Federal de 

Pelotas (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Coordenadoria 

de Registro Acadêmico, Coordenações e secretarias dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação lato sensu e stricto sensu - Especialização, Mestrado e Doutorado), devem 

manter arquivo reservado com a identidade civil e número de matrícula e / ou de registro 

funcional; 

 Todos os órgãos internos encarregados dos registros dos 

estudantes, servidores técnico-administrativos e professores da Universidade Federal de 

Pelotas devem substituir a identidade civil pela identidade social seguida de número de 

matrícula ou SIAPE em documentos e arquivos públicos (listas de chamada, carteira de 

identificação de estudante, carteira de identificação funcional, lista de participante de 

programa de benefício, entre outros), sempre e somente a pedido do (a) interessado (a); 
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O pedido para substituição da identidade civil pela identidade 

social deverá ser feito diretamente no órgão de registro vinculado, por escrito e assinado 

pelo(a) interessado(a); 

Os órgãos internos encarregados dos registros dos estudantes, 

servidores técnico-administrativos e professores da Universidade Federal de Pelotas 

(Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de Recursos Humanos, Departamento de 

Registro Acadêmico, Coordenações e secretarias dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação lato sensu e stricto sensu - Especialização, Mestrado e Doutorado) devem 

executar integralmente a partir do 2º semestre letivo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Secretaria dos Conselhos Superiores, aos vinte e três dias do mês de julho de 2013. 
 

 

 

 

 

Prof. Mauro Augusto Burkert Del Pino 
Presidente do CONSUN  


