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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17 – REITORIA, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

Institui novo cronograma para a realização de procedimentos 

acadêmicos previstos no Calendário Acadêmico dos Cursos de 

Graduação (Resolução nº 333/2020/Consepe/Ufopa). 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial 
da União em 20 de abril de 2018, Seção 2, pág. 1, e consoante as disposições legais e estatutárias 
vigentes; 

Considerando a autonomia didático-pedagógica conferida às Universidades Federais, 
nos termos do art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

Considerando que a administração pública pode revogar seus atos por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, nos termos da Súmula nº 473 do 
Supremo Tribunal Federal (STF); 

Considerando que a administração pública deve obedecer, dentre outros, os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 2ª da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; 

Considerando os termos da Resolução nº 331/Consepe/Ufopa, de 28 de setembro de 
2020, que aprova o Regimento dos Cursos de Graduação da Ufopa; 

Considerando a retomada das atividades acadêmicas dos cursos de graduação, na 
modalidade remota/semipresencial, a partir de 1º de fevereiro de 2021, nos termos da Decisão nº 
22, de 13 de novembro de 2020, do Consepe/Ufopa; 

Considerando a retomada do Calendário Acadêmico 2020 e o novo cronograma para 
os semestres letivos 2020.1 e 2020.2, com vistas à adequação das atividades acadêmicas suspensas 
em decorrência da pandemia de Covid-19, nos termos da Resolução nº 334/Consepe/Ufopa, de 25 
de novembro de 2020; e 

Considerando os termos da Instrução Normativa Conjunta nº 1/Proges/Proen, de 29 
de janeiro de 2021, que, dentre outras, institui diretrizes para a flexibilização de matrícula em 
atividades acadêmicas dos cursos de graduação da Ufopa (arts. 5º e 6º), durante o período letivo 
2020.1;  

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir novo cronograma para a realização de procedimentos acadêmicos 
previstos no Calendário Acadêmico dos Cursos de Graduação (Resolução nº 
333/2020/Consepe/Ufopa).  

 DA EXCLUSÃO DE MATRÍCULA EM TURMAS/COMPONENTES CURRICULARES 

Art. 2º Fica autorizada a exclusão de matrícula nas turmas/componentes curriculares, 
ofertadas no período letivo 2020.1, mediante solicitação do (da) discente, independentemente do 
ano de ingresso. 
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§ 1º O (a) discente, no período de 19 a 25 de fevereiro de 2021, deverá encaminhar a 
solicitação, via e-mail, a sua Unidade Acadêmica, informando nome completo, matrícula, curso, 
turma/componente a ser excluído e justificativa. 

§ 2º As Coordenações Acadêmicas dos Institutos e Campi deverão, no período de 19 
de fevereiro a 3 de março de 2021, apreciar e deliberar sobre a solicitação, com a devida resposta 
ao (à) discente requerente. 

§ 3º A exclusão da matrícula em todas as turmas/componentes curriculares ofertados 
no período letivo 2020.1 implica trancamento de curso. 

§ 4º O trancamento de curso acarreta o cancelamento da matrícula do discente em 
todos os componentes curriculares nos quais está matriculado, nos termos do § 3º, art. 302, da 
Resolução nº 331, de 28 de setembro de 2020, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe). 

DO TRANCAMENTO DE CURSO 

Art. 3º Fica afastada a aplicabilidade da disposição contida no art. 304, da Resolução 
nº 331, de 28 de setembro de 2020, do Consepe, exclusivamente para o período letivo 2020.1. 

Art. 4º Fica autorizado o trancamento de curso, referente ao período letivo 2020.1, 
mediante solicitação do (da) discente, independentemente do ano de ingresso. 

§ 1º O discente ingressante em 2020 deve encaminhar a solicitação de trancamento 
de curso para o e-mail para cac.dra@ufopa.edu.br, informando nome completo, número de 
matrícula e curso, até dia 5 de março de 2021. A solicitação será efetivada em até 7 dias.  

§ 2º O (a) discente ingressante em anos anteriores a 2020, que optar pelo 
trancamento do curso, deve solicitar, pelo SIGAA, até o dia 5 de março de 2021. A solicitação será 
efetivada em até 7 dias.  

§ 3º O (a) discente com pendência junto ao Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) 
deve, antes de realizar a solicitação de trancamento, regularizar a situação junto ao SIBI, mediante 
agendamento através do e-mail: sibi.referencia@ufopa.edu.br ou do Whatsapp: (93) 991843387. 

§ 4º O (a) discente beneficiário de auxílios estudantis e/ou bolsas acadêmicas que 
solicitar o trancamento do curso terá o pagamento suspenso e/ou cancelado, nos termos dos arts. 3º 
e 4º da Instrução Normativa Conjunta nº 1/2021/PROGES/PROEN, e das demais normativas vigentes. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 5º Esta Instrução Normativa terá validade até 30 de abril de 2021, podendo ser 
alterada, retificada, prorrogada ou revogada, no interesse da Administração.  

Art. 6º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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