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UNIPAMPA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09/2022

O presente apos�lamento tem por objeto a re�ficação do parágrafo 5º do Ar�go 1º na Instrução
Norma�va nº 09/2022, emi�da em 16 de março de 2022, publicada no Bole�m de Serviço Eletrônico de
16 de março de 2022, que facultou aos cursos de graduação presenciais a oferta de percentual de carga
horária a distância, em caráter provisório, para o retorno presencial das a�vidades acadêmicas da
UNIPAMPA.

 

Onde se lê:

(...)

§5º A oferta de carga horária a distância aplica-se somente a cursos em que docente(s) esteja(m)
impossibilitado(s) de retornar às a�vidades presenciais, em decorrência das comorbidades indicadas no
art. 4º, inciso I, da Instrução Norma�va GP/SEDGG/ME Nº 90, de 28 de setembro de 2021. Os(as)
interessados(as) deverão encaminhar a autodeclaração preenchida, acompanhada do atestado médico à
chefia imediata, resguardadas as informações pessoais e sigilosas, conforme as orientações da Instrução
Norma�va UNIPAMPA Nº 7, de 15 de março de 2022.

 (...)

 

Leia-se:

 (...)

§5º A oferta de carga horária a distância aplica-se somente a cursos em que docente(s) esteja(m)
impossibilitado(s) de retornar às a�vidades presenciais, em decorrência das comorbidades indicadas no
art. 4º, inciso I, da Instrução Norma�va GP/SEDGG/ME Nº 90, de 28 de setembro de 2021 ou que
possuem contraindicação para o recebimento da vacina para Covid-19 mediante apresentação de 
atestado medico. Os(as) interessados(as) deverão encaminhar a autodeclaração preenchida,
acompanhada do atestado médico à chefia imediata, resguardadas as informações pessoais e sigilosas,
conforme as orientações da Instrução Norma�va UNIPAMPA Nº 7, de 15 de março de 2022.

 (...)

Bagé, 05 de abril de 2022.

Marcus Vinicius Morini Querol

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 05/04/2022, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0774843 e
o código CRC 8F168432.

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/04/2022 
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