
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

R E I T O R I A

PORTARIA Nº 0041/2012

           O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e estatutárias, e de acordo com o processo nº 0000181/2012, 

        

         Considerando a obrigatoriedade institucional da atualização dos dados cadastrais 
dos Alunos da Graduação e da Pós-Graduação da Universidade,

Considerando  as  particularidades  do  Plano  Nacional  de  Formação  Docente 
(PARFOR) e, a condição dos Alunos dos Cursos a ele vinculados,

Considerando  finalmente,  que  existem  dificuldades  operacionais  para  o 
processamento  on  line  do  Recadastramento  de  Alunos  de  Cursos  Intensivos  e 
Extensivos da Universidade, na capital e no interior do Estado.

RESOLVE:

Art. 1º - Fixar, até o dia 15 do mês de fevereiro (quarta-feira) deste ano de 2012, 
o  prazo  final  para  a  conclusão  do  Recadastramento  de  todos  os  alunos  da 
Universidade;

Art. 2º - Determinar que, em casos de comprovada dificuldade no processamento 
on  line  do  Recadastramento  devem  ser  utilizados  Formulários  próprios  a  serem 
encaminhados às Unidades e Subunidades, que deverão ser preenchidos e anexados 
os documentos neles listados;

Art. 3º - Concluído o Recadastramento por qualquer forma realizado deverá o 
mesmo ser Homologado pelo Diretor da Subunidade a qual está vinculado o Aluno;



Art. 4º - Autorizar o Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC) para 
que  bloqueie  a  realização  de  matrícula  de  Aluno,  de  qualquer  nível  de  ensino,  no 
período letivo imediatamente posterior à data referida no Art. 1º desta Portaria, assim 
como, não efetive o processamento da integralização curricular para fins de emissão de 
diplomas  de  conclusão  de  Curso  de  Alunos  que  não  hajam  realizado  o  seu 
Recadastramento; 

Art. 5º - O aluno não Recadastrado ficará impedido, durante o corrente ano letivo, 
de concorrer à obtenção de Bolsas concedidas por Programas e Projetos de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (PROINT, PAPIM, PIBID, Monitoria e outros) e não terá direito à 
obtenção  de  passagens  e  ajuda  de  custo  para  participar  de  Eventos  fora  do  seu 
Campus Universitário.

Reitoria da Universidade Federal do Pará, Belém, 04 de janeiro de 2012.

    Edson Ortiz de Matos

 Pró-Reitor de Administração, no exercício da Reitoria
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