RESOLUÇÃO DO REITOR Nº 003/2020
(AD REFERENDUM)
Altera os artigos. 11 e 25, da Resolução CONSUN
nº 023/2019, que aprovou o novo Regulamento para
o Programa Prodiscência. Expediente nº 17/19500001479-1.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001; pelo artigo 26,
inciso XX, do Estatuto da Uergs, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho
de 2004; pelo Regimento Geral da Universidade, aprovado pela Resolução CONSUN nº
003/2010;
RESOLVE, ad referendum do Conselho Superior da Universidade:
Art. 1º - Alterar a redação da Resolução CONSUN nº 023/2019, publicada no Diário Oficial
do Estado em 02/11/2019, página 583, que aprovou o novo regulamento para o programa
Prodiscência, na forma que segue:
I – O caput do art. 11 passa a ter a seguinte redação:
Art. 11 – Para a inscrição ao processo de seleção, deverão ser inseridos diretamente
no Sistema Acadêmico, os seguintes documentos:
(...)
II - O art. 25 fica acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:
Art. 25 – (...)
(...)
Parágrafo único: Exclusivamente no período definido no caput, haverá presunção
de cumprimento da condição indicada no inciso I, ficando, os alunos beneficiados
pela regra de transição, dispensados da apresentação dos documentos
comprobatórios da permanência na condição de vulnerabilidade socioeconômica.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas
as disposições contrárias.
Porto Alegre, 15 de abril de 2020.

Leonardo Alvim Beroldt da Silva
REITOR

Resolução publicada no DOE em 16/04/2020, pg. 84.

RESOLUÇÃO DO CONSUN Nº 004/2020
Referenda a Resolução do Reitor nº 003/2020, e
altera os artigos. 11 e 25, da Resolução CONSUN
nº 023/2019, que aprovou o novo Regulamento para
o Programa Prodiscência. Expediente nº 17/19500001479-1.

O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 11.646, de 10 de julho de 2001, pelo
Estatuto da Universidade, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004,
e consoante deliberação na 231ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de maio de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Referendar a Resolução do Reitor nº 003/2020, ad referendum do CONSUN, que
alterou a redação da Resolução CONSUN nº 023/2019, publicada no Diário Oficial do Estado
em 02/11/2019, página 583, que versa sobre o novo regulamento para o programa
Prodiscência, na forma que segue:
I – O caput do art. 11 passa a ter a seguinte redação:
Art. 11 – Para a inscrição ao processo de seleção, deverão ser inseridos diretamente no
Sistema Acadêmico, os seguintes documentos:
(...)
II - O art. 25 fica acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:
Art. 25 – (...)
(...)
Parágrafo único: Exclusivamente no período definido no caput, haverá presunção de
cumprimento da condição indicada no inciso I, ficando, os alunos beneficiados pela regra de
transição, dispensados da apresentação dos documentos comprobatórios da permanência
na condição de vulnerabilidade socioeconômica.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas
as disposições contrárias.
Porto Alegre, 21 de maio de 2020.

Leonardo Alvim Beroldt da Silva
REITOR

Resolução aprovada na 231ª Sessão Ordinária, em 21/05/2020. Publicada no DOE em 26/05/2020, pg. 103.

