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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

 

REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

 

Art. 1º - O presente Regimento contém as normas relativas às atividades didático-

científicas e administrativas do Departamento de Economia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, campus Governador Valadares.  

 

CAPÍTULO I 

DO DEPARTAMENTO  

 

Art. 2º - O Departamento de Economia é a menor subdivisão da estrutura universitária, 

para os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de lotação de pessoal 

docente, integrando docentes e disciplinas com objetivos comuns de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

Art. 3º - O Departamento de Economia é responsável pelo planejamento, distribuição e 

execução das atividades que lhe são peculiares para todos os fins de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 4º - O Departamento de Economia compreende:  

 

I. Corpo docente lotados no departamento e técnicos administrativos em educação em 

atividade no departamento;  

II. Chefia;  

III. Instalações e materiais necessários às atividades.  

 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 5º - A administração do Departamento de Economia compete à Chefia.  
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Seção I 

Do Departamento 

 

Art. 6º - O Departamento de Economia é o órgão consultivo e deliberativo, constituído 

de:  

 

I. Todos os professores do quadro permanente lotados no Departamento;  

 

II. 1 (um) representante discente, devidamente eleito entre seus pares, com o respectivo 

suplente; e, quando houver,  

 

III. 1 (um) representante técnico-administrativo em educação, devidamente eleito entre 

seus pares, com o respectivo suplente. 

 

§ 1° - Os professores visitantes e contratados em regime temporário poderão ter assento 

nas reuniões departamentais, sem direito a voto.  

 

§ 2° - O representante discente será escolhido por eleição conduzida pelo Centro 

Acadêmico do Curso.  

 

§ 3° - A escolha do representante dos servidores técnico-administrativos será realizada 

por eleição, conduzida por uma Comissão designada pelo Chefe do Departamento.  

 

Art. 7° - Ao Departamento, cabe:  

 

I. Propor o regimento do Departamento ou sua alteração, para aprovação do Conselho de 

Unidade;  

 

II. Definir o orçamento do Departamento, a ser submetido ao Conselho de Unidade, para 

integrar a proposta orçamentária da Unidade Acadêmica;  

 

III. Indicar nomes de representantes do Departamento para compor comissões, câmaras e 

conselhos;  

 

IV. Apresentar ao Conselho de Unidade as demandas para abertura de concurso público 

de docentes;  

 

V. Elaborar e propor ao Conselho de Unidade programas para concursos ou provas de 

seleção de docente; 

 

VI. Indicar membros para compor comissão examinadora de concursos ou provas de 

seleção de docentes; 

 

VII. Propor ao Conselho de Unidade medidas de ordem didática e administrativa;  

 

VIII. Propor e opinar sobre a movimentação de docentes; 

 

IX. Propor aos Coordenadores de Curso os programas das disciplinas e respectivos 

planos, acompanhando, obrigatoriamente, a sua execução; 
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X. Propor ao Coordenador de Curso o número de créditos e os pré-requisitos 

correspondentes a cada disciplina;  

 

XI. Propor e opinar sobre afastamento e dispensa de docente;  

 

XII. Conhecer e decidir sobre recursos interpostos por discentes; 

 

XIII. Elaborar e aprovar planos individuais de trabalho, atribuindo encargos de ensino ou 

de pesquisa e extensão a docentes;  

 

XIV. Apreciar relatório de gestão apresentado pelo Chefe de Departamento, após um ano 

do seu mandato, contendo descrição do trabalho feito no período e o plano de atividades 

programadas para o próximo ano.  

 

XV. Aprovar as propostas de consultorias e prestação de serviços externos à UFJF, por 

parte dos docentes do Departamento;  

 

XVI. Propor assinaturas de convênios, contratos, acordos e protocolo de intenção ao 

Conselho de Unidade; 

 

XVII. Propor o plano de expansão do quadro de pessoal e da área física do Departamento, 

submetendo-o ao Conselho de Unidade;  

 

XVIII. Propor o plano de capacitação de docente; 

 

XIX. Propor ao Diretor de Unidade a destituição do Chefe do Departamento, por maioria 

de 2/3 (dois terços) de seus membros.  

 

Art. 8° - A assembleia departamental funcionará com a presença da maioria simples de 

seus membros; 

 

Parágrafo único - Para efeito de “quorum”, consideram-se membros em condições de 

pleno exercício na assembleia departamental os relacionados no artigo 6° deste 

Regimento, excetuados os licenciados para fins de capacitação ou de tratamento de saúde 

e aqueles cedidos a outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados ou do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

 

Art. 9° - A presidência da assembleia departamental cabe ao Chefe do Departamento e, 

em sua ausência, ao Subchefe do Departamento.  

 

Art. 10 - As reuniões de Departamento serão convocadas, por escrito, por seu Chefe, por 

iniciativa própria, obedecido o mínimo de 72 (setenta e duas) horas, incluindo a pauta de 

assuntos, ressalvadas as disposições em contrário.  

 

§ 1° - Os documentos referentes aos assuntos da pauta deverão estar à disposição dos 

membros do Departamento, para exame, imediatamente após a convocação.  

 

§ 2° - A convocação de reunião extraordinária será feita pelo Chefe, por iniciativa própria 

ou atendendo a pedido de, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros, com 
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antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, mencionando-se o assunto que deva 

ser tratado.  

 

Art. 11 - O comparecimento às reuniões departamentais é obrigatório, ressalvadas as 

prioridades estabelecidas no Regimento Geral da Universidade.  

 

Art. 12 - As decisões do Departamento serão tomadas por maioria simples dos membros 

presentes, salvo disposição em contrário do Estatuto ou do Regimento Geral da 

Universidade.  

 

§ 1° - A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a terceira forma sempre 

que envolver nomes de pessoas.  

 

§ 2° - O Presidente da assembleia departamental terá o voto de qualidade, além do seu 

próprio voto.  

 

§ 3º - Nenhum membro do Departamento poderá votar em assunto que, direta ou 

indiretamente, seja de seu interesse particular, de seu cônjuge, companheiro ou parentes 

de primeiro grau.  

 

§ 4° - Membros que estão em estágio probatório não poderão participar das deliberações 

referentes à avaliação de docentes que se encontram na mesma condição.  

 

Art. 13 – No início das reuniões do Departamento, o Presidente iniciará os trâmites para 

aprovação da Ata anterior e fará os informes, destinando o restante do horário à 

apreciação dos assuntos na pauta do dia.  

 

§ 1° - O Presidente poderá inverter a ordem dos pontos de pauta ou suspender parte do 

expediente mediante consulta ao plenário.  

 

§ 2° - Será facultado aos membros o direito de vista de qualquer processo, pelo prazo de 

72 (setenta e duas) horas.  

 

§ 3° - No regime de urgência, o direito de vista será de 24 horas. 

 

Art. 14 - De cada reunião do Departamento será lavrada Ata com registro das decisões, 

que, após discutida e aprovada, será assinada pelo(a) secretário(a) e pelo Presidente.  

 

Art. 15 - Em caso de urgência e, ou, inexistência de “quórum” para o funcionamento da 

assembleia departamental, o Presidente poderá decidir “ad referendum”, submetendo a 

decisão ao Departamento na primeira reunião que houver.  
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Seção II 

Da Chefia 

 

 

Art. 16 - A Chefia do Departamento é o órgão executivo do Departamento, cabendo-lhe 

administrar as atividades deste.  

 

Art. 17 - O Chefe do Departamento, nos termos do artigo 32, do Regimento Geral da 

UFJF, será eleito pelos docentes em exercício, pela representação discente e dos técnicos 

administrativos (quando couber), para mandato de 2 (dois) anos.  

 

Art. 18 - Compete ao Chefe do Departamento, nos termos do artigo 33 do Regimento 

Geral da Universidade:  

 

I. Convocar e presidir as reuniões do Departamento; 

 

II. Administrar e representar o Departamento; 

 

III. Fiscalizar a observância do regime escolar, o cumprimento dos programas de ensino 

e a execução dos demais planos de trabalho; 

 

IV. Verificar a assiduidade do pessoal técnico-administrativo em atividade no 

Departamento e do pessoal docente lotado no Departamento, comunicando-a ao Diretor 

da Unidade; 

 

V. Zelar pela ordem no âmbito do Departamento, adotando as medidas necessárias ou 

representando ao Diretor da Unidade; 

 

VI. Adotar, em casos de urgência, medidas que se imponham em matéria de competência 

do Departamento, submetendo seu ato à ratificação pertinente; 

 

VII. Responsabilizar-se pelos bens móveis e equipamentos existentes no Departamento. 
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Seção III 

Das Comissões Internas 

 

 

Art. 19 - O Departamento de Economia terá as seguintes Comissões Internas de caráter 

permanente, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias:  

 

I. Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação;  

 

II. Comissão de Assuntos Administrativos;  

 

III. Comissão de Extensão e Cultura;  

 

Art. 20 - As Comissões Internas, de caráter permanente, do Departamento serão 

constituídas de 3 (três) membros indicados pelo Departamento e nomeados por ato do 

Chefe do Departamento.  

 

§1º - Sempre que se fizer necessária a substituição de um membro de Comissão Interna, 

o novo membro completará o mandato daquele a quem substituiu.  

 

Art. 21 - Os Presidentes das Comissões Internas serão escolhidos de acordo com seus 

respectivos regimentos. 

 

Art. 22 - As atribuições das Comissões Internas incluem assessorar a Chefia do 

Departamento, por meio de análises, pareceres e estudos para subsidiar decisões do 

Departamento e da Chefia.  

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 23 - O presente Regimento dispõe sobre o funcionamento do Departamento de 

Economia, em conformidade com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade.  

 

Art. 24 - O presente Regimento passará a vigorar após ser aprovado pelo Conselho de 

Unidade. 


