SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE-FURG
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEaD
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº01/2014
Dispõe sobre as orientações a serem observadas
para solicitação de documentos acadêmicos nos
cursos a distância da FURG.

A Secretária de Educação a Distância no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
24, inciso V, do Regimento Interno da Reitoria e a Pró-Reitoria de Graduação no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 23, inciso VI, do Regimento Geral da Universidade, e
considerando a necessidade de regulamentar no âmbito da EaD os procedimentos para
solicitação de documentos acadêmicos nos cursos a distância da FURG:

RESOLVEM:
Art. 1º Estabelecer os procedimentos administrativos para solicitação de
documentos acadêmicos nos cursos a distância.
Parágrafo único: Os documentos acadêmicos de que trata o caput são: conteúdos
programáticos, atestado de matrícula e histórico escolar.
Art. 2º Caberá ao solicitante:
I – preencher o requerimento (Anexo 1), disponível em www.sead.furg.br;
II – autorizar, no próprio requerimento, que a coordenação de curso faça os
encaminhamentos pertinentes ao atendimento da solicitação;
III – encaminhar o requerimento para a coordenação de curso. O envio poderá ser
via protocolo do polo de apoio presencial ou por correio.
Art. 3º Caberá à coordenação de curso:
I – dar providências junto à CRA/PROGRAD para atendimento do solicitado;
II – encaminhar a documentação, via correio, ao interessado.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
Secretaria de Educação a Distância e Pró-Reitoria de Graduação
Em 25 de junho de 2014.

IVETE MARTINS PINTO
Secretária de Educação a Distância
(a via original encontra-se assinada.)
DENISE MARIA VARELLA MARTINEZ
Pró-Reitora de Graduação
(a via original encontra-se assinada.)

ANEXO 1 – Instrução Normativa Conjunta Nº 01/2014

Para:

Universidade Federal do Rio Grande – FURG

Eu, ________________________________________________________ matrícula nº ___________,
aluno (a) do Curso de ______________________________________________ residente na rua (av.)
________________________________________________________________ nº _____________,
telefone _______________________, cidade _______________________ CEP ________________,
estado ___________________________, em conformidade com a legislação vigente, vem solicitar a
V. Sa. que se digne conceder-lhe ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Nesses termos,
aguarda deferimento

___________________________, _______ de _____________________ de ___________ .

________________________________________________________________
Assinatura do requerente

