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TERMO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO COCEPE

 

Por este termo autorizo que seja efetuado o cancelamento do documento [1051508], que foi
juntado ao processo eletrônico indevidamente, conforme a seguir:

 

a) Número do processo: 23110.023032/2020-93

b) Número do documento no SEI: 1051508

c) Motivo do cancelamento: ERRATA

Conforme solicitação no memorando nº 54/2020/PRE/REITORIA (1057846) - Alteração do
inciso III do Art. 6º do Parecer Normativo 20, para que fique em consonância com o que foi
decidido na reunião do COCEPE, realizada no dia 15/09/2020.

Onde se lê: 

III - Se o curso optar por não manter as ofertas e matrículas do calendário suspenso,
deverá encaminhar solicitação de cancelamentos das turmas ofertadas à CRA, via
SEI, realizando, no período estipulado no calendário acadêmico, o registro de oferta
das novas turmas.

a) Neste caso, haverá um novo período de matrículas (solicitação, processamento e
correção), com base no ordenamento de matrícula estabelecido na Resolução
COCEPE nº47/2018. 

b) Os colegiados poderão utilizar outros critérios de ordenamento de matrícula a ser
realizado no próprio colegiado, para tanto terão que comunicar previamente à CRA.

Leia-se: 

III - Se o curso optar por não dar continuidade às ofertas e matrículas registradas no
calendário suspenso, deverá realizar a oferta de novas turmas no sistema Cobalto,
oportunizando a realização de novas matrículas, conforme prazos estabelecidos no
calendário acadêmico.

a) Neste caso, haverá um novo período de matrículas (solicitação, processamento e
correção), com base no ordenamento de matrícula estabelecido na Resolução
COCEPE nº47/2018. 
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b) Os colegiados poderão utilizar outros critérios de ordenamento de matrícula a ser
realizado no próprio colegiado, para tanto terão que comunicar previamente à CRA.

c) As turmas ofertadas no calendário suspenso serão mantidas no sistema acadêmico
com o objetivo de garantir a vaga e o vínculo dos estudantes matriculados. 

d) Responsável pela autorização de cancelamento: Prof. Luís Isaías Centeno do Amaral

 

Prof. Luís Isaías Centeno do Amaral

Presidente do COCEPE

 

Documento assinado eletronicamente por LUÍS ISAÍAS CENTENO DO
AMARAL, Presidente, em 22/09/2020, às 11:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1058691 e o código CRC 2F19F866.

Referência: Processo nº 23110.023032/2020-93 SEI nº 1058691
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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