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CIRCULAR Nº 015/2012/PRG 
 

               Lavras, 24 de setembro de 2012. 
 

Aos docentes da UFLA 
 
 

Assunto: Orientações detalhadas a respeito da Resolução CEPE nº 143, de 25 de julho de 

2012, que concedeu aos estudantes tratamento especial em virtude da greve. 

 
  

   Encaminhamos estas orientações que tratam da forma diferenciada para a 

realização das atividades acadêmicas para aqueles estudantes da UFLA que assumiram, antes 

da deflagração da greve dos docentes ocorrida em 17/05/2012, compromissos acadêmicos a 

serem cumpridos fora da UFLA. Lembramos que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) editou a Resolução CEPE nº 143 que regulamenta o regime diferenciado. Os 

estudantes poderão optar por dois regimes de integralização:  

 

1. As atividades acadêmicas, assim como as avaliações, poderão ser realizadas a 

distância, preferencialmente pelo AVA (plataforma online de ensino a distância) da 

disciplina;  

2. As atividades poderão ser realizadas durante o semestre letivo vigente na ocasião de 

seu retorno, em regime especial, estabelecido em comum acordo entre o professor e o 

aluno, sendo cumprido concomitantemente e sem prejuízo das atividades acadêmicas 

referentes à matrícula posterior ao seu retorno. 

 

 Neste contexto, estabelecemos que os estudantes deverão solicitar o regime acadêmico 

diferenciado pelo SIG no período de 28 de setembro a 5 de outubro de 2012 em ferramenta 

específica disponibilizada na Central do aluno. Nessa solicitação, o aluno indicará, para cada 

disciplina em que estiver matriculado, de que maneira, dentre as apresentadas acima (1 ou 2), 

deseja realizar as atividades restantes para o encerramento do primeiro período letivo de 2012. 

É necessário ainda que o estudante apresente, na PRG documentos que comprovem que o 

compromisso foi assumido antes do dia 17 de maio de 2012. Ressaltamos que a entrega da 

documentação também obedecerá o prazo supracitado. 

  A Pró-Reitoria de Graduação analisará todas as solicitações até 8 de outubro de 2012, 

mediante a entrega da documentação comprobatória. Salientamos que estes prazos são 

necessários para a implantação do procedimento no SIG. 

 Após a aprovação da solicitação do aluno, o professor alocado para aquela oferta de 

disciplina em que o aluno está matriculado será notificado por e-mail a respeito da aprovação da 

solicitação do aluno, da opção feita pelo mesmo e seu e-mail institucional. Depois da aprovação 

o contato passa a ser exclusivamente entre professores e alunos. 
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 Dois cenários serão possíveis: 

 

a) Se o estudante optar por concluir as disciplinas durante o período em que 

estiver fora: 

O Professor deverá elaborar um plano de recuperação de atividades a ser realizado a distância, 

preferencialmente pelo AVA (plataforma online de ensino a distância) da disciplina e informar ao 

aluno por e-mail.  As atividades de recuperação e lançamento de notas para estes estudantes 

obedecerão os prazos previstos na continuação do calendário escolar do primeiro período letivo 

de 2012. Lembramos que depois da aprovação da solicitação, a PRG não irá intermediar o 

contato entre alunos e professores. 

 

b) Se o estudante optar por concluir as disciplinas após seu retorno: 

Após a aprovação da solicitação pela PRG, o aluno receberá o conceito “B” gerado 

automaticamente pelo SIG no momento da aprovação. Esse conceito indicará que o aluno não 

concluiu a disciplina no período regular em função da greve. Esse conceito será utilizado 

exclusivamente para essa situação. Após o retorno, os estudantes serão matriculados em 

turma Z.  Mais informações a respeito dos procedimentos operacionais a serem realizados para 

os estudantes que optem por este regime serão oportunamente encaminhadas. 

                É importante ressaltar que, em ambos os casos, as notas parciais, obtidas pelos 

estudantes até o momento da solicitação do regime diferenciado, deverão ser lançadas no SIG 

ainda no primeiro período letivo de 2012, pois serão contabilizadas para integralização da 

disciplina.  

                 Enviamos nesta mesma data, dia 24 de setembro de 2012, por e-mail a relação 

preliminar dos estudantes que já solicitaram previamente o regime acadêmico diferenciado. 

Essa relação é nominal e ainda não considera a opção dos estudantes já que a ferramenta ainda 

não foi disponibilizada para tal.  

              Contamos com a compreensão, diligência e colaboração de todos os membros da 

comunidade acadêmica para que possamos executar as determinações do CEPE.                   

              A PRG criou um e-mail exclusivo para tratar de assuntos relacionados ao Regime 

Acadêmico Diferenciado: regimediferenciado@prg.ufla.br. Estamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos ou dúvidas, que também podem ser direcionados aos servidores da PRG 

Fabiana (3829-1039) ou Júnior (3829-1037).   
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