
~INISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

u~IVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

RESOLUÇÃO N9 03 /82 

O Reitor da Universidade Federal de Pelo

tas, Prof JOSÉ EMILIO G. ARAUJO, Presidente do Conselho Univer

sitário, no uso de suas atribuições, tendo e m vista a delibera 

çao tornada por aquele órgão, em reunião r ealizada e m 18 de ju

nho de 19 82, cuja matéria consta da Ata n9 03/82, resolve bai
xar a seguinte 

R E S O L U ç Ã O: 

1. Declarar criada,no elenco das áreas fun-

damentais da açao docente, de ensino, pesquisa e e xtensão, a 
área de Ciências Agrárias. 

2 . Declarar criada a área de Saúde, que irá 

integrar a de Ciências Biológicas, passando a denominar-se Ci

ências da SaÚde e Biológicas. 

3. Declarar modificados, corno consequência 

das alterações aqui expressadas,os artigos 49, § 19 do Estatuto 

da Universidade, bem corno o artigo 69, do Regime nto Geral os 

quais passam a ter a seguinte redação: 

a) ESTATUTO DA UNIVERSIDADE 

artigo 49, § 19 - A ação docente, de ensino, pesquisa 

e extensão se desenvolverá nas seguintes areas fundamentais: 

I Ciências Exatas e Tecnologia; 

II Ciências da Saúde e Biológicas; 

III Filosofia e Ciências Humanas; 

IV Letras e Artes; 

V Ciências Agrárias. 



b) REG I MENTO GERAL DA UN IVERSIDADE 

artigo 69 - A ação docente , de ensino, p e squisa e 

extensão se desenvolverá nas seguintes áreas funda 

I Ciências Exatas e Tecnologia; 

II Ciências da Saúde e Biológicas; 

III Filosofia e Ciências Humanas; 

I V Letras e Artes; 

V Ciências Agrárias. 

mentais: 

5. Determinar que, por via de consequência das 

alterações referidas nesta Resolução, as demais disposições esta

tutárias e regimentais, não mencionadas especificamente e pertine~ 

tes ã matéria aqui tratada, e que fazem parte do elenco geral 

dos regramentos desta Universidade, sejam consideradas igualmente 

modificadas, aplicando-se, nos casos em que couber, as adaptações 

decorrentes. 

Ficam revogadas as disposições em contrário . 

Registre-se. Publique-se. 

Sala dos Conselhos Superiores da Universid~ 

de Federal de Pelotas, aos três dias do mês de dezembro de mil no 

vecentos e oitenta e dois. 

RElTOR-PRESIDENI'E DO CONSEmO UNIVERSITÂRIO 

FJP/amv c 
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