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Ar-t. 

Ar-t. 

TITUU) I 

INICIAIS 

CAPITUL() I 

DA FINALIDADE 

A Faculdade de Engenharia 
deral de Palotas. criada 
de 27/10/72, da Reitoria, 

Agricola da Universidade Pe
aves da Por tat- i a nº 243/72 

reconhecida o Decr-et-Q nº 
81.2Gt5 de 02/02/78, j:)ublicado no Diário Oficial da União 
e:rü 03/02/78:, é urDa insti"tui-:;::ão de ",,,nsino superior- ar-ien
tada para o ensino, sa e::<tensr;:o e fOI' pro
fissional em Engenharia Agrícola. 

ensino, 
a Faculdade pelos 
pelo Estatuto da 

di amas 1 
Uni -ver si dade , 

TULO II 

DA ESTRUTURl'\ 

s r ai at-i "\/()s ao 
mento 

ArL. 39 - A P!2J_cul dade c.:ie Enqenhar- i 8_ Agr i cc,18_ ccnnpr-eende: 

Ar-t. 4Q 

Art.. 59 -

I Conselho tamental 
II Dir 

III de Curso 
1\1 Serviços de Secr-6,taria 

V tamentos 
VI de Apoio ao Ensino. Pesquisa e Extensão 

VIr Dil-etório Acadêmiee, 
'lIII InstaI S6T-vi çc::)S próp! i os e outr comuns a 

seus departamentos. 

TÍTULO II 

NISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO DEP ART P-J"lENTrL 

o Conselho Depa.r-tamental é c' ól~qão su):::.e'rior da admirlis
tr~8_ção da Faculdade, com funções ncwwa_t.,iv·a, consull-Í.v8_ e 
deliberativa, cabendo-lhe todos os es não deferidos 
8_ outr o Ól~ gão pel a. 1 ei " 
Geral da Universidade 
Reqimentc-. 

pelo 

o Cons e 1 ho Depar t arnen t '-':\.1 : 

di sposi ÇÔE~S 

Int,,,,gr-,3_ln 
I o retor da Unidade, seu presidente; 

I I - o Vi ce-Di l' etol~ ; 
III - os Chefes de tamento da Unidade; 

mento 

1"'1../ -- tJrn r-epr·esel"1. t .... arlt,e de C: a ela. cla.ssE~ da. c:ar-r-eira de:j 
magistér-io superior- com exer-cício n8, Faculdade, J/' 

2 li 



com mandato de 
técni co-admi SÜ"B,ti 

91~a,ln. 

com de ;2 

esentant€~s 8:té 1/5 n-
to) assegurado o mi 

nimo de com o 
( 11 rn) ,St rl c) , 

§ único - nos i IV:: i sos I 'ii 
V por seus pares em reuni5es 

con,vocadél,s e pl~esididas o Diret~o!' da Uni 
dade e os epresentantes referidos no 
\/1 2i:o escol hi dos em e1 ei convc:)cada. 
Diretor entre os representan~es discentes nas 
diversos tamentos da Unidade. 

Além das atri 8. 1 ei ~ o Estal.~uto e 

I 

II 

III 

Ens.l 

a.pr 
encaminhados 
dos raes mos a 

1 

di des 
:i:i.O 

ar o Uni d.ade, 
Conselho Coordenador do 

da Extensão para 
Uni "\.íe1"si tário ova-

melltos das ór 
Dir'eçao, 

i l'lstância 

convénios e sobre 
ern benef i c i o da 

remessa 
e 

de 

IV coordenar de trabalho os 
lamentos; 

V deliberar o a homologaçao de cursos ou 

I 

XII 

outras atividades extra-curricular a-

S,3, ; 

pr'ov'idênci 
e à extensãQ; 
na. ta-

pe
ia 

da Unidade, para apreci 
da Uni vel~si dade; 

pron'lover' a di st,r i 
dCls recursos 
rial e 
da,de; 
deliberar sobre o 
recur elaborado 

tament,os, 
mate

dispuser a Facul-

i dos 
efe-

r· ent~ement.e às ver- bas 1 i ber' adas pel a Di 
sobre a cri aQ. fusão ou desdobramento 

de tamentos; 
deliberar sobre a pr 
r i Q ,Ll.cadêrni co; 
confer i r di pl ornas pl'o:fi ssi o1'1a1 • " 

em reuniãQ unta com Ct.lrso de 
ia ic()l 

3 

a presidência do Dir", 
tor; 



Ár"t ~ 

Ár 

XIII aprc:>var as i ndi 
vamen+~e à desi 

por di sei i nas; 

dos 
de 

XIV - apreciar as disci compe-

I 
XVIII 

I 

II 

\l 

tência: 

sino, 
cessár i os~, 
prcJpr::)l~, moti 
adrni ssão, demi SSãCi 
docer,tes e "técni co-admi ni 
mentos, pOl~ 

deI berar' 

i 
propor' , 

da eX-
com en-

e r'eCTJ:rSOS ne-

ns; 
da Facul da,de, a 

de servidores 
dos t,a-

tarüen~()s ; 
f'~nais dos pe
os hor ár- i os de 

Uni si L3Tio 
s C:::e.lls8. {'l :> 

Eméri t,o, 
squer 

as suas tarefas de 

quer assunto r!",l ati vo à 
e aos i nter'esses da 

Faculdade; 
propor, secreto de 

i antes, ao Consel 
2/3 (dois 

Uni '\/~H>
para consider de idade 

ce-superior. 
-Di r'etr.::.:r; 
decidi r' 

a desti do Diretor 

ele secr' i as uni 
ficadas que atendam aos serviços 
de dc:ü mais 
apreciar. na área de sua 

mel insf.u,'lnc:ta" os reCIJrSOS 
este Consel h.o; 
emi i r nor' mas uni:f i c Ev::lor as 

tamentos e sobre o 

e em pr'i
impetr.""dos junto ;::., 

()l"1a, men t J o 
d,,,,,:::;: f un 

deliberar sobre casos omissos nes~e 

ta,mental f'euni r' ~se-á 

mernbr- os, n"íEKii 
assinada 

por 
da. 

fundamenta
à Presidência do 

Cons,,,,,lho. 
co - dando-se os casos 

ser' 
quar- el'l t a e oi 

do Secret,ár i o. 
dia, a data, 

a.nter- i or . 

reuni~es do Conselho 

da 

o Secretár'io da Fac 

Conselho Departamental 

4 

á deI 

o 
do 
a-

elaria, 



1 

11 

sença 
§ 19 

da maioria absoluta de seus membros. 
- Nâo havendo nümel~o será 

ce,)Y! int..er-va.lo minimo de 
convocada nova sessâo. 

24 (vinte e quatro) ho-
r·as. sal vo em C8.S0S de ur- ,9. 

eali com i o menor'. 

As em deci a. mai 0-

i a dos rnembros 

Todos os membr- di I~ei t.o a 
o esidenle. ando-se a es"te. ainda, 
"to pr'eval 

4º - Nas ['altas 
lho do por seu representante 
pelo Con.selheil' mais antigo nc· magistério da 
cul da.de sucessi \/'.a.men"te e> no caso de ca an 
tiguidade. mais i 
PCI' decisão da maic::Jl'ia de seus membco's, as ses 

tament.8.1 
formar em permanen"tes quando se fizer necessária 
a uIti assun~as de natureza ur 

esi do CanseI á designar reI as den-
t.re os CanseI bei os par::.. estudar e emitir parecer sobre 

acessos encam! 

o compareci mento dos rnernl:H'os do Consel 
às r· ob, i qatór' i o e 

quer at.l dac!e~ 

§ 

§ 49 

b ."> 59 

§ t:5Q 

um 
tui 

o que 
( és) sessões consecutiva.s 
das. ern cada ano ci vi 1, sal 
perderá o mandato 

a ::3 

o membro faltoso for o Diretor da 
CanseI proporá a sua exoner i-
mento do de'ver' ul1.i\iersitárl0. 

A j ui zo do Consel ha, as ausênci .9.(:; ser~ 

dec or r er ern 
sempr'e 
inle-

consi justificadas sempr 
fatos notórios ou. se 

que apresentadas razões 
ressados. 

c:;:,t; na se 
Não havendo 

justif'i 
por' escr i to, 

r- a esta. 
do de justifi 

va ata. 
representante do 

rá considerado pr'esente aos 
crue ern no per iodo 
assegm"",.do o direito à r'ea1i 

que no mesmo peri 

CAP'f TUUJ I I 

DA DI 

5 

feito 

escolar'es 
e terá. 

de pr o""''o:'.s e 
ealizadas. 

administrada por 
que o subst·i

mandato de 4 

f 



1 

os 
1 

€I 

o) anos, 

Vice Dir'etor' ão nomeados 
do Ministro da por deI 

Elei toral 
O"" 

sel~ 

ta.mentos 

maiol~i a 
t.upla8 em 

a organizada por 

ce-Dir'etor so 
tencent.e a. um 

á 
de 

}." ... " .. '''''' B. i 1'18t.,:..1 ar 

que 
um Co-

e compor á as 1 i stas 
secreta e uninomi 

Ar 14 - Cabe ao Diretor da Faculdade 
I 

II 

III 

1'·/ 
v 

VI 

\lI I 

II 

x 

.XI 

I 

XII 

coordenar. supervi 
des administrativas 

onar e fiscalizar as at.ivi 
e didáticas Fac dade, a-

tendidas as 
e 

Faculdade 
as delíber 

Elei t~oral 

l~e'-

de 

o Consel ho DepaTT_amental ~ 

encaminhar à toria. no prazo esti 
latório das atividades da Facul El.s 

dos medidas necessárias para 
lrabal 
exercel~ permanente contraI 

dor.::enles tif.; 1 i al~ 

CT_nnpl~ i r' e fazer- cmnpr i 1~ di 
t.Q e do mento Geral da 

mento e, no que r.::ouber 
normat.ivos Universidade, 

i sobre 
ocasional
discentes 

disci inas 

tamentJal 
submeten-

do Estatu~ 
Universidade, desLe 

I:::lernai S di pI omas 

redistribuir o pessoal técnico-administraLivo da 
Facul na forma esLi .9.S Nor'mas da U-

ver'si da.de; 
e i a-

serviço, avisos e 

a escal de do 

6 



Ar·t. :L 5 -

Ar-+.. 16 -

7 

XVIII 

I 

III 

a 

e técnico-administr 
êsent:;u~ a 

vel~sidade, 

des públicas 

Faculdadê êm lodos os 6r da U-
a comunidade e em solenida-

a a desi 
nomear' o r· 

ao que est~ ver 
de cada um deI 
convocar e pl~ 

r8.is c a [' 
pelos di 

rnent.o; 

e 
êst.abelecido 

di f' reuni ê'les 
1 i dõ.de lhe 

Uni v'er si darje 

decidir sobre assuntos n~o especific 
ser"vados ao Consel h,:) Depart21.ment.al. 

+-,0:;-:: ; 

prestar 
bOl~ 

eXercer 
retor 

ce-Di [' etor' ; 
retor' suas :fal 

permanente 

que lhe am deI 
1. i mi tJes da lei. 

do Diretor 
() prc:>f'I!?JsscJl 

i }:',.[1 da 
E,sle 

men-

e co18.-

car-reira >::ío 
Departarnent.al 
nlc.~\i s i clt:")s()" 

'0' 
'" I' 

cls::;:.r)t lP' e os 
em caso de idêntica 

§ (ln! 

TULO III 

S'ECRETARI A 

subor di nade, 
a COOl~ 

vos. 
Faculdade inta das Se-

cretarias de CoI ado de Curso e de 

A!~t, 18: - A Secl'eta.ria da F'.=l..culdade é che:fi Secretário~ 

das t.aX' e:fas 
n.a Facul d8.cle. 

r junto â Direção, a 

é:. 
':j 

r;, 
:5 2:~ 

<§ "~O 
,,~~ 

adrni r"li str" ,fi~t..,i'i v-c) 
Secr'eLár'ic, da Faculd8.de ser 

'lar e nomeado pelo Reit.or, 
Os atos do Secret.ário ficam sob 
Sal::) do r'et/or. 

e)CIJleCl.1 ente 

d""",ver á sel~ ellcami nhado 
Secr 

indicado o Di-

imediata supervi-

par' a o Di r' etcll~ 
etáxio. 



Art. 19 - São atribui do Secretário da Faculdade: 
I 2 l;ri 1"'" 

Di r·"",t.ol' 
de; 

os S<21- vi (';::013 de Secr' eta!' i a, auxi 1 i ando () 
na supervis~o das atividades da Faculda-

II - apresentar' di iamerlte ao Di1"et.or- () 
de\,rJ diEl.mente O!' denado par a odes p8.C ho ; 

III !=Jr'epar'ôT o not.iciário acer'ca dô.s "·.ti',,"idades da 
Faculdade para visto do Diretor. antes de ser en
carni nhado par a publ i C2.lÇ ão ; 

IV - exercer' 8. fiscali ô.dminist.rativa, não SOJnEm-

tE."> rlO r~ei;::ir'ltc~ de. Sér.:::-eet.ar-lét r.nas ern "loc:l.8_S ·9.S 

cooper ão da disciplina e da ordem; 
\lI cJrg8.rli zar C:t:S (:1.s..dC,:J:3 e e1 erttsnt,os rle-c::::e:ss;~ir' i ()s ()tJ (t

teis aos relatórios do Diretor; 
VIr - comparecer às sess6es do Conselho tamentaI. 

irlcumbindo-se da la.' ... Ta"t.l,Ir-a das ('especti''i'as at2is, 
na IliE"Sma sessão ()u nó.s sessões se-

;..'1 I I 

pal'a apl' 
quintes; 

pr-estax i nfor quando re':::rui si ta.das;. nas 
t.arnental ; 

IX - exercer as demais atribui que lhe forem come-
tidas neste mento ou que decorram pr i~ 

compet.ência dos ór· da administr a c.p...!e es-
t a subordinado. 

CAPíTULO 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 

Ar t. 80 - O (':01 a.do de Cur'so é ór de COClt~ di dáti C8. > 

que tem por finalidade superintender o ensino no âmbito 
do curso, sendo as suas atribui bem como as de seu 
C':oor-denador', d'3'finidas no Estatuto e no lnE:nt.cJ Gera.l 
da Uni versi dó.deS'. 

i1.lr t.. 21 {) (~c)l .9. (t c· de (:IJr :SCl :ser .9. ele r- e}:)1'" ele 
c 8. ela tamen+~o necessáI-io à es+~rutura do curso e por 
representantes do corpo discente. 
§ lQ - O CoI ado de Curso é composto de docentes da á-

rea básica e da área profissional. na proporção 
de 50% Cci por cento) para cada um. 

§ 8º Os r·epresent.antes da 68, básica ser indicados 

,-
~3º Q 

.~ 

§ 49 

os r vos Chefes de tament,c'. 
A área profissional será representada o Chefe 
ou Subchefe ele cada Depart.amento in·tegl~ante. 

- Não ha\r~~ndo núm.ero suficiente de repr·esent,a.ntes 
docentes na propor dos 50% Cci por cen-
to) das chefias. a per será ati da a 
indicação de docentes. de disciplinas do 
De·pal~tan\el'lt~cl que for- responsável rnaior 
número de disciplinas do Curso. 

A r epl' di scente ser' 
qui nto) dos docent.es que i 
assegur ado o mí r1.1 mo de 1 

de 
o 

i/5 
CoI 

(urrl 

ade) , 
representante, 

escol hi dc:)s em e1 ei onde· estal'ão aptos a y()tar-
todos os aI unos do CU1'SO. 



Art. 22 

Ár'G. 

Árt. 24 

o CoI egia,do 
colhido pelo 
(>:)1 ado, 

econduzido, 

de Curso é diri do por um 
Rei "lor de 1 s"l~, tr' i i. ce 

per' odo (doi s) 

Cada Col 
cu. sc:ut~i cIo 

ado de Curso 
apr 

Coordenador do Ensi 

TULO V 

() 

ser' 

menta pr io, 
e no C:orl:sell--:t() 

co-cientl 

na menor 
efei ÜJS de 

ca e de 

Ar t , 25 - Cada, tamento f' disci i cespon-

'lOS e meios I.-::le 

Ar't, 2t3 do Conselho 
so ou do Conselho 

Al~t. 

Ar' 

oc:orr'er c:r 
tamentos 

§ Único Em medida só se cODcreti
do Conselho Coorde-

27 - Cada 
I 

II 

t18,dor do En,si sa e da Extensão. 

'lam(-?nto da Facul dade compreende: 
dC1cente,. técnico-cientifico e 

fê)r~ o C8.se); 
e recursos materiais; 

e administrativo. 
'lamento terá repr 

matr-iculados em, o 
até 1 um 

estudan
U8.S 

de do~ 
centes, assegurado o mínimo de 1 (unü l~epi'esen 

e, e sendo os repr-esentantes e1 
ma,nda t o de 1 (l.lm) ,SI.no 

do 
mo de 1 (unü epr 

representantes eleitos por seus 
to de a (dois) anos e direito a 

ta.mertto t 
docent.es. 

á no mínimo 

especial 
a.r seIl~:; 

lhe se] 

( 

rnestr-.s..i s dia ati vi dades da Uni sidade; 

SOTJS 

di. rei l.o 

com manda
reelei 

mo 40 

as 



Ar·t. 31 

Art ~ ~32 

I I atl- i hui 1- encargos de ensi no:::;, pescpü sa extensão 
ao docente que o integra, r ladas as 
especi aI i z ar.:;: f:5es ; 

III coordenar o trabalho de docente, visando 
a unidade e a eficiência do ensino, da pesquisa e 
·:::la exterlsãc.; 

I '''.dotar· suger i r, for o caso, as 

v 

providências de ordem didática. cienlif ca ou ad
lni ni s:t.I' ô.ti vô, que j ui gar aconsel hAvei ,3. boa môT eh,::" 
de seus trabalhos; 

c:; i..lr- 8c:JS ..::le -s;rr 
ao seu âmbit.o de 

Só. e os 1=')18.rlc:;s ele 
exlensão l'e18,t.ivos 

VI ,i ncenti o c,onst,ant.e aperf'ei çoament,o de seu 

VII 
VIII 

docent.e e t.écnico-administrativo; 
- emi ti r· par'ecer'es ern assuntos de sua 

pr'opor' ao Pei t.Ol" > o voto sec:r'eto de 2,./:3 
ia; 

(dois 
ços) de seus membros, o afastament.o ou a des-

t<it.uiç:ão de) r' vo CJIEde ou Subchefe; 
IX - propor a admissão de docente lécnico-

,9.drninistrati'/o, observadas as disposi eslô,lu-
t.árias e r menla,is per't.inenles. 

t,9.ment.o só á deliber'a.r- com presença de me-
lade· mal. 50 um 
§ 1 Q .- TCldc:) 

I(J.er1t~E:i 

de seus integrantes, 
o pessoal docente participar obriga~oria

d.ô'l.S r'euniê,es de seu Dep,9.r--Lament...o, 
2º :3al vo di sposi expressa em cont.rár· io, as deI i ,-

ber serão tomadas pc, l- n'lai 01' i a es dos 
vot.os dos i ant.es do 
sêssacl r-esl:)ec::ti ,,;-a. 

A Chefia e hefia lament.o recair em pro
fessores nele lotados mediante escolha Reit.or. feita 
a partir de lista tI' plice organizada pelo seu pessoal 
d,::'centE,. 
§ (rni co - A Chefi a "'" a i a do Departamento serão 

I 
II 

III 

l\.I 

exercidas o prazo de 2 (dois) anos, podendo 
seu titular ser reconduzido apenas 1 (uma) vez. 

especialmente ao Chefe do t,8.mel'1to: 
d.dnürúst.r',3.r e repr·esent,;.')x o t,,,tri\€H"lto; 

- convocar e presidir as reuniBes de Departamento; 
submeter' à consi der- do Depart,3.mento, em época 
apropriada e conforme instr dos 61' supe
[ . .i 01- es, () pI ano ,je v'i dades a ser erü desen \rol \rJ. _. 
das E-?m cada pE~r'íodo let.ivo, inclusi've a corTes
pondente list.a de ofertas das disciplinas; 

fiscaliza.r .9. obser'vância do r mE~ escolar-, o 
cumprimento dos progr'amas de ensino e a.. e>eec 
dos anos de trabalho; 

\l - ver-ifical- a fr i8, do pes:::::oal lotado no D(,:;.-

partamento, comunicando-a ao Direlor da Unidade; 
VI super sionar a administração dos cursos de aper

fei ext.ensão e prepar profissional, 
a.s·si rtl corn() (:los pr· cJj et...,.t;~S ele pe:sq'r...ri S8. si lr..,tacios rl() 

\lII 
âmbito sUa ia; 
assina,r os certif'icados r'elali vos aos 
cluidos ()u às discir:-llina,s isoladas 
peI0 Depar t8.lnent.o; 

10 

cur'sos con
miniSir8.dSS

j 



I 

XIII 

ar a 
âmbi 1:..0 do 

.::iem no 
Diret.ol~ 

de sa.nsões di sci 
inares; 

apr- esen.t.ar or da Faculdade. nal de 
c 8.d8. per- i ode; 1 
t.ament.o> o r' a.t.ór i () 

e apl~eci 

das atividades desenvolvidas 

a ,:=',tJ!rtêr"'J.t,ar 

cumpri l' e 
t..amer"to, bem 

iOl~es > 

cumpr'! r 
t.C1 e dos 

as 
os atos e 

adotar > em casos de UI" 

nü,::essáÁ"i em matéri8. 

'''''1:::''?' r- Í-e i 
co-admi nistl"ati 

discentes. 

veis ]:);:".-

u-

at.ivi-

das tor- í"i.adas 

(ii as; 

nele 1 

c-je 8. t. i 'v'i ..
+--ratnen+",,() ; 

const.ant.e 
e ser 

bem 

Ac:< Subchefe do t.amento incumbe -"'.u.xi 1 i ."H~ c"J Chefe 
subst.it.ui-lo em suas faltas e i mentos 

tamentos ter
ei dos sob .a. r 

dinado dir ao 
cC< -

35 ()s 

o 
Ext.ensão 

de 
por' 
desi 

aprC:YJados 

seus serviços de nistr 
lidade um Secretário 

() 

'1/1 

DOS óRGÃOS DE O 

t.. 36 - A Fac1:,.!l de ia. 
às atividades de ensino, 

e se 
Conselho 
Coor- den8.dc'J"-

e d8. Ext.ensãr,:). 
'6:0 fazer' 

e
subor--

será e
'lO 

6r-

viços, 
de forma remunerada n~o, de acordo com cri 
rios es~abelecidos em norma pr ia e com. a 



l"-.r1:.., 

Art. 

Ar 

4:1. 

Ar' 48 

sI J. • per ",.i 

de apoio í~ic2l.r 

e será r'i 
Di r eLcH"a 

de 

administrat.ivamente li 
professor dade ou 

por membros r::.'ert,(~ncentes à 

(::rue de
da. Facul-

o Conselho Coordenador do Ensino. sa e 
Extensão e o Uni ',fer'si tár- i o. 

I 

DO DI 

Di r et.ór i o Acadênü co da Facul dade de ia lCC'~ 

la é o 6rgão vinculado ao Oiret6r o Central de Est.udan
defes,s. dos 

da Uni-
t.E:'S que tem p'.::,!" et1 vo congr a 

esses dos est.udantes 
bem com.;.) 

t 'lO e 
ssional 

cipar 
rnaü~iculados em 

rl(:: 
"v"as ele 

soei a.l • 
:Cor' 

ti
armente 

o Diretór'io Académic() será admirü por uma 01r-e+"0-
r· i com EÜ ei e mandat·o r ados PC'í' pr'6-
prio aprovado em assembléia de associ 
apr do Conselho Departamental F8.culd.a.de e do 
Conselho Uni 
§ lJni r'::O 

J::"": () r:t t, r 
consi 

,. 
9- 2:Q 

,-. 
3º '~ 

de 1 (r..mD 

Dir'et6r10 Acadêmico serão pr'o'rerlientes da 
de que 1 

ia. auxil 
par 

proverá ent·es icos ou de 
p"u" ti. c '11 ar· es só io 

dos estUdantes ser fixadas me-
8. de:) Dil~et6!~io Centr-,iÜ, aprove.da. 

SlJpel~ Clr'es da Uni ve!-'si dade. 
i o Acadêmi co man+~er- á r- e9 i stJr' 
seu JllO°,,ri mentü de 1'-o8(::ei t,,::;t e 

nhando, 8. t r a vês do Di!~ et or da Uni 
anuais de contas para apreci 

t/amental. 
contas i 

de cp ... !ai scruer fl(YV-·;:JS 

1.,30 i ndevi do de bens 
lidade civil, 

membros da Diretori 

12 

auxilios 

1 
en-

pr'es
Conse-

res
dos 



Ar 

Ar 

Ar+.. 

I 

do 
II de 

TíTULO III 

C:O-CIENTI 

C1\PÍ I 

pr' 
ser': 

C1\ 

uízo de que 

III de ex~ens~o. 

out.ras 

1\ 
se 

n"'''''H""raI i 
clescc:)}:JE:-P t. 

didático-cientific 
de.) ESt.. .. 2tt"'LJt-"() dô. 

TULO TT 
_.1-

:sa t.omar' como de 
e naci onal, sern cor1f.udo peróer' 

da 
sid..3,de e 

e 'la-
cas, des 

d.ê \,-i S1:..",. 

em conte:"d~o l'nais 8.mplo, dos fatos 
e suas intel'pr 

zes 
da 

sa 

o 
Extens:'"to. 

1 

Faculdade lcam-se as nor 
no Estatuto e no Re-



Àr 50 

Ar+.. 

54 -

Ar . 55 -

56 

C:APÍ 

C:ClT'lsi. ste 
eial. priorizando ati 

ona.l da Uni 'v'er' 

DO 

me do 

I 

doce),t,e 
em concur 

TÍTULO V 

DO DI 

CAPÍTULO 

e da 

() 

tiét 

r1f~ 111-

estattltá
vados, no 

nor
'vers! da.de 

i 

lusi vamen. 
, na f ma es 

se ente d:;;. Faeul 
i nscr i tos 

é constituído 
i ou 

da Uni d.e.de . 

21.1 unos especi ai s que matTi cul am vi St.?8.S ;à~ 



Art. 57 

Ar 

de certi icado de estudos em: 
I 

I 

que condicionam os 

f)A _,M 

o CO!~PO 

uno 
8T merl'Le roa t Í' i c '11 ado e 

és) inas no par 
I stóri 

estud8.nte á o mande.to se 

ex-

a e 
Faculdade 

a 
"\rersi dade e 

Ar·t. 56 

i-

(:li sei i na.r-as e,u c:ancel ar ma,tr.i eul 
['ar' penas 

em t()f:J..:",.S 

I 

as disci 

curso, DClQ,8T á a r epr 
tament~os • 

lamentaI ~azer-se 
que, 

secr'elo, 
r epr- asent,,2n;:ão 

e ser' em 
cul.3.dos em 

15 

CoI egi ad'::Js 

i nter'ess('?; de 
udantil 

e 

lamental 

en~l/ 



os representantes discentes nos 
dade; 

III - Na represent junto 
a "I,rolar- $ 

ac) Cal ado de 81'.:), e:3-

+"',arâ~t~ a :SE,;-rem votados tClclCf:3 ()~S 

aI T.1r~c)s dCI Ci'--Ir" 30. 

TÍTULO VI 

DO REGI PLINAR 

Àrt.. 63 - Aos professcwes,. co, ci í 8.dmi s-
tr8.tivo e ao corpo Fac dade icar-se-â o 
r lne disciplin2:lT est·8.bele r.::idc, (10 Estat.uto .;:~ no 
menta (7(':';('8.1 da Univer·sidade,. observada i mente .;;,. 1e-

sI geral e especial icada ã matéri 

TÍTULO '/11 

DAS DISPOSI GERAIS E TRANSI 

Ar+.. 64 - EslabeIec:ida ;,::" depa.rta.mental da Facul na for-
ma pr-ev·ist8.. () Estatuto da Uni versidade e seu men
t.í.:; Gera.l e c!eÍnô.is c:lisl2JC)s:i rl0r!n.9.t,i~ifas iç::a.cla .. s, t~er'~ 

se-à o respec~lvo 

to. 
o como integrante deste men-

Art. 65 - Nenhum ar COleQladO 
deI i bel' .a.r vaI i darnente se 
ver OCOi' r i do 1'1.8. for ma pt' ment.o. 
§ 19 A c:onvoc:açÉl:o dev'er á ser' escr i to e, 

sal \"0 di especi aI em contr .sx i o> com ante-
de 48 (quarenta e oilo) horas. 

§ 2 9 - asi so dever constar a ()rdem del 

di a da r t"'llni ão e tIãc) ã:o ser di dos nEHú 
,rt21t"aCtt...Js 8~SSlJrlt,o:s rle.l.:~t r1ao i nc:l ui dos sal vo rn,§.t.,<é--
ria urgentíssima, a juizo do 61' colegiada. 

Salvo nelas deva. ser exa.mi n.3.d.:?>. ma tér i a si gi los.?., 
das reuniôes de 6r colegiados participará o respec-
tive. Secretário, quem incurnbir'á a lavr·atJ~.ll-a da aLa. er.n 
1 i v1" o r::<l-' ópr' .i o e na. i ;'~jnrtirlt __ 8 c:orl:sta.r 

I a data, o local a hora de abertura e 

II 
III 

v 
§ 1º 

erv:::E?r' c anl"",n to dos bO:3 ; 
()S 11 1.:::' Ines c:l·~s :t: .. r e:ssll"les ; 

a haver sido feita a leitura da 
reunião anterior; 
a menção de haver sido, ou não. 
nião. talaI ou parcialmente; 
tr.ldo ornai s que houvel- tr-anscor-r i do, 

da 

A ata será lida e aprovada, com ou sem retif
na própria reunião ou no inicio da reu

nião imediatament.e poster'ior d>:;) mesmo 6r 

um de seus par ci 
r l a dos t.r· hos. 

par 
o Diretor designará 
exercer- Q. secreta-



t. 

Art. 68 

Alt. 

Ar' 71 

o pl~ 

do Di 
nos dos 

cC) -

Este 
P!~ i n,ci eis do Est .. a.Ll.xt·() e 

casos omissos 
mental. 

r 

mento Geral 

dos 

da Factll 
incf. 
Geral 

C:c)nsel 

t,amenLal, 
tec que 

Uni ver'si-

dever 
Esta,luto 

com este 

este 
t~er' a 

t, do ho lamenlal caberá recurso ao 
ho Coordenador do Ensine:l , da e Ext.,en-

Conse3'l ho Uni ver· si. tál~ i o, confor- me a 

Ar' . 74 -

Art. 75 -, 

t. 76 - O presente !nerlt.c'J 
CQl),selho 

- Fi as di 

ia. 

da-

NUPEA) . 
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