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DIRETORIA DE GESTÃO ESCOLAR - DGE 

Setor de Protocolo e Expedição de Documentos - Seped 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO INTERNO Nº 002/2012 

 

Fixa procedimentos a serem observados 

na solicitação de programação 

acadêmica de disciplina, a partir do 

período 2012.1. 

 

 

A Diretora de Gestão Escolar, no uso de suas atribuições, e 

 

C O N S I D E RA N D O a necessidade de agilizar o fornecimento de programação 

acadêmica de disciplina, facilitando o trâmite entre os 

setores envolvidos; 

 

C O N S I D E RA N D O a necessidade de reduzir a perda de espaço com acúmulo de 

material de expediente e de horas de trabalho, em função da 

não retirada pelos solicitantes da programação solicitada; 

 

R E S O L V E  determinar, como determina, os procedimentos para a solicitação 

de programação acadêmica de disciplina, assim como para a tramitação dos 

processos, estabelecendo, para tanto, as normas que subseguem. 

 

1. DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE 

 

1.1 Cumprir a regulamentação sobre a solicitação de programação 

acadêmica de disciplina de que trata o anexo da Portaria nº 

120/2011, de 30.06.2011, da Reitoria, afixada nos quadros de aviso 

do Protocolo da Diretoria de Gestão Escolar, térreo do bloco R. 

1.2 Solicitar a referida programação por si, ou por outrem, devidamente 

autorizado, no Setor de Protocolo da Diretoria de Gestão Escolar. 

1.3 Efetuar o pagamento da taxa administrativa correspondente à 

solicitação de 2ª via da programação acadêmica, observados os 

seguintes procedimentos: 

1.3.1 pagamento do boleto no prazo de vencimento, devendo o 

solicitante ficar ciente de que sua solicitação somente terá 

andamento após a quitação, que, em caso de pagamento por cheque, 

só ocorrerá após a respectiva compensação; 

1.3.2 inclusão do valor na parcela da semestralidade, mediante 

autorização do requerente na ficha de comprovação. 

1.4 Será considerada gratuita a 1ª via da programação acadêmica de 

disciplina correspondente à matrícula nas disciplinas do período em 

curso, solicitada entre o início da matrícula regular do referido 

período até o último dia útil do período seguinte. 
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Continuação da Instrução de Serviço nº 002/2012 - DGE 

 

1.1 Retirar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 

solicitação, a 1ª via, e da efetiva quitação, quando se tratar de 

2ª(via). A não retirada dos documentos citados implicará sua 

destruição. Novas solicitações requerem pagamento da taxa 

respectiva. 

2. DAS OBRIGAÇÕES DO SEPED 

 

2.1. Receber a solicitação, verificando a matrícula do solicitante no 

período em curso. 

2.2. Estabelecer o valor a ser pago referente às programações 

estabelecidas como 2ª via, com emissão do boleto com a taxa 

administrativa correspondente ou com inclusão do valor na 

semestralidade. 

2.3. Cientificar o requerente, sobretudo dos itens 1.4 e 1.5, da 

presente Resolução. 

2.4. Providenciar e entregar a programação acadêmica de disciplina, no 

prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 

solicitação, ou, no caso da 2ª via, da data da efetiva quitação da 

taxa. 

3. REVOGAR, como revoga, as disposições em contrário. 

 

Diretoria de Gestão Escolar da Pró-reitoria Acadêmica da 

Universidade Católica de Pernambuco. 

 

 

Recife, 14 de fevereiro de 2012 

 

 

Profª Maria Teresa Barreto de Melo Peretti 

Diretora de Gestão Escolar 
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