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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONSELHO DE UNIDADE DO ICV DO CAMPUS GV

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

  

Altera a Resolução nº 13, de 14 de
dezembro de 2021, que aprova
o Regimento Interno do Conselho de
Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida da
Universidade Federal de Juiz de
Fora, campus Governador Valadares.

O Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida do campus Governador
Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

 

CONSIDERANDO a decisão estabelecida pelos conselheiros em Reunião Ordinária nº 47, de
15 de agosto de 2022, do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Alterar, na forma do anexo 1, a Resolução nº 13, de 14 de dezembro de 2021, que
aprova o Regimento Interno do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida da Universidade
Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço
Eletrônico da UFJF.

 

Leandro de Morais Cardoso
Presidente do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida

 

ANEXO 1

 

Regimento Interno do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida da Universidade Federal
de Juiz de Fora, campus Governador Valadares

 

Disposições preliminares

Boletim de Serviço Eletrônico da UFJF em
16/08/2022 
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Art. 1º O presente Regimento Interno regulamenta a organização e o funcionamento do
Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida (ICV), da Universidade Federal de Juiz de Fora -
campus Governador Valadares, aprovado na 44ª Reunião Ordinária de 10/12/2021 e alterações
aprovadas na 47ª Reunião Ordinária de 15/08/2022.

§ 1° - A organização e o funcionamento do Conselho de Unidade do ICV reger-se-ão pela
legislação federal, pelo Estatuto da UFJF, pelo Regimento Geral da UFJF, pelas Resoluções dos Conselhos
Superiores da UFJF, por este Regimento Interno e complementado por Resoluções do Conselho de
Unidade do ICV.

§ 2 - O Conselho de Unidade do ICV é um órgão de deliberação acadêmica, administra�va
e disciplinar.

 

CAPÍTULO I

Das Competências

 

Art. 2º Compete ao Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida:

a) rever, em grau de recurso, as decisões do Diretor da Unidade;

b) funcionar como órgão consul�vo do Diretor e como órgão delibera�vo nas
questões didá�cas e administra�vas da unidade acadêmica;

c) emi�r parecer para os conselhos competentes sobre a criação e ex�nção de cursos
de Graduação, de Pós-Graduação ou de qualquer outra modalidade;

d) aprovar as propostas dos Departamentos sobre a contratação, remoção, redistribuição
ou dispensa de pessoal docente;

e) aprovar as propostas de realização de concurso ou prova de seleção para a admissão de
docente;

f) decidir sobre o afastamento de docente, ouvido o departamento interessado;

g) rever, em grau de recurso, as decisões dos Departamentos e Coordenações de Cursos;

h) decidir sobre proposta de criação ou ex�nção de Departamentos e Órgãos Auxiliares dos
Departamentos ou Coordenações, bem como alterações na sua cons�tuição;

i) estabelecer as polí�cas de execução orçamentária no âmbito da unidade;

j) adotar as providências necessárias em casos de indisciplina;

l) aprovar o relatório anual das a�vidades acadêmicas, administra�vas e financeiras da
unidade;

m) acompanhar a execução do plano de gestão proposto pelo Diretor da Unidade;

n) outras competências definidas por instâncias superiores ou resoluções da UFJF.

 

CAPÍTULO II

Da Estrutura e Organização

 

Art. 3º O Conselho de Unidade do ICV terá a seguinte composição:

I – Diretor do ICV como seu presidente;

II – Vice-Diretor do ICV, como seu vice-presidente;
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III – Chefias dos Departamentos do ICV;

IV – Coordenadores dos Cursos de Graduação do ICV;

V – Coordenadores dos Cursos/Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu do ICV;

VI - Coordenador Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu do ICV;

VII – Representação dos Técnicos Administra�vos em Educação do ICV, correspondente a
15% (quinze) do total de integrantes do Conselho, indicados pela categoria;

VIII – Representação discente, correspondente a 15% (quinze) do total de integrantes do
Conselho, indicados pela categoria.

 

§ 1° - Os membros de que trata o caput deste ar�go terão mandato igual ao de seus cargos
ou funções para o qual foram eleitos ou designados.

§ 2° - Quando os representantes não ocuparem cargos, o mandato será de 02 (dois) anos,
com exceção da representação discente que terá mandato de um ano.

§ 3° - Os membros de que trata o caput deste ar�go serão subs�tuídos por seus
subs�tutos legais, definidos pelo mesmo processo dos �tulares.

§ 4° - A estrita função de membro do Conselho de Unidade do ICV não será remunerada,
considerando-se relevante serviço público.

 

Art. 4º O Conselho de Unidade do ICV será dirigido pelo Diretor do ICV, na qualidade de
presidente e, nas faltas e impedimentos deste, pelo Vice-diretor do ICV.

§ 1° - No caso de afastamento simultâneo do diretor e do vice-diretor do ICV, será
nomeado um docente membro do conselho de unidade para exercer as prerroga�vas do Diretor de
Unidade.

§ 2° - Na impossibilidade da nomeação do subs�tuto pelo diretor ou pelo vice-diretor,
assumirá a direção do Conselho de Unidade o membro mais an�go do referido conselho.

 

Art. 5° O Conselho de Unidade do ICV compreende a seguinte estrutura:

I - Presidência;

II - Vice-Presidência;

III - Secretaria.

 

Art. 6° Compete ao Presidente:

I - convocar e presidir as reuniões;

II - organizar a pauta de cada reunião;

III - manter a disciplina e o decoro nos debates e decidir as questões de ordem suscitadas
nas reuniões;

IV - exercer o voto de qualidade;

V - designar comissões especiais, ouvido o plenário;

VI - assinar as deliberações do Conselho e os atos rela�vos ao seu cumprimento;

VII - acatar, encaminhar e dar publicidade às deliberações do Conselho;

VIII - representar o Conselho, prestando ainda as informações e esclarecimentos a ele
encaminhadas;
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IX - determinar a distribuição, segundo a matéria, dos processos a serem subme�dos a
exame e deliberação do Conselho; X - presidir as votações e proclamar-lhes os resultados;

XI - dirigir as discussões, concedendo a palavra aos membros do Conselho, coordenando os
debates e nele intervindo para esclarecimentos;

XII - zelar para que sejam observados os prazos regimentais para parecer e devolução dos
processos;

XIII - zelar pelo cumprimento do Regimento do Conselho, adotando, para este fim, as
providências que se fizerem necessárias;

XIV - exercer outras atribuições que o Conselho lhe conferir, na forma regulamentar.

 

Art. 7° Compete ao Vice-Presidente: 

I - subs�tuir o Presidente em seus impedimentos e ausências;

II - assessorar a Presidência.

 

Art. 8° A Secretaria do Conselho de Unidade do ICV será exercida por um servidor Técnico
Administra�vo em Educação, vinculado ao ICV e designado pelo Presidente, compe�ndo-lhe:

I - auxiliar o Presidente e os Conselheiros em todas as a�vidades do Conselho, mantendo
em dia o expediente deste;

II - submeter os processos ao Presidente para elaboração da pauta das reuniões;

III - convocar os Conselheiros, de ordem do Presidente, para as reuniões;

IV - remeter, com a convocação, cópia da(s) ata(s) anterior(es) a ser(em) apreciada(s) na
reunião convocada;

V - comparecer às reuniões do Conselho, elaborar as respec�vas atas e submeter as
resoluções à assinatura do Presidente, após sua aprovação;

VI – recolher as assinaturas dos Conselheiros presentes às reuniões;

VII - organizar e manter atualizado o arquivo do Conselho;

VIII - preparar, instruir e encaminhar os processos ao Presidente;

IX - distribuir os processos de ordem do Presidente e, na forma do Regimento, mantendo
em perfeita ordem a relação dos processos distribuídos;

X - prestar informações dos atos e a�vidades do Conselho, quando autorizado pelo
Presidente;

XI - passar cer�dões de atos e documentos do Conselho mediante autorização e visto do
Presidente;

XII - atender aos encargos que o Conselho lhe confiar, bem como todos aqueles previstos
no Regimento;

XIII - remeter, para publicação, as resoluções do Conselho;

XIV - comunicar, com antecedência mínima de trinta dias, ao Presidente e aos
Conselheiros, a data do término do mandato destes.

 

Parágrafo Único - Em caso de falta ou impedimento, o Secretário do Conselho será
subs�tuído por outro servidor a ser designado pelo Presidente.

 

Art. 9° Compete aos Conselheiros:
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I - comparecer às reuniões;

II - debater a matéria em discussão;

III - requerer informações, providências e esclarecimentos à Presidência e à Secretaria do
Conselho;

IV - pedir vista de matérias;

V - apresentar relatórios e pareceres nos prazos fixados;

VI - tomar a inicia�va de propor temas e assuntos à deliberação e ação do Plenário, sob a
forma de propostas de resoluções ou moções;

VII - propor questão de ordem nas reuniões plenárias;

VIII - observar em suas manifestações as regras básicas de convivência e decoro.

 

 

CAPÍTULO III

Das Reuniões

 

Art. 10. As reuniões ordinárias do Conselho de Unidade do ICV ocorrerão em datas
estabelecidas pelo presidente do Conselho.

§ 1° - O Conselho de Unidade do ICV poderá se reunir extraordinariamente, sempre que
convocado pelo seu Presidente, ou pela maioria simples dos Conselheiros, em horário fixado, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas e só poderá deliberar com a presença da maioria
simples de seus membros.

§ 2° - Em qualquer caso, a convocação far-se-á por expediente do qual constará a pauta
dos trabalhos, local, dia e hora do início das reuniões, podendo ocorrer de forma remota.

§ 3° - A duração da reunião do Conselho será de até 02 (duas) horas, podendo ser
prorrogada, no máximo, por mais uma hora, mediante aprovação por maioria simples dos presentes,
observado o quórum para manutenção dos trabalhos.

§ 4° - Em caso especial e por deliberação de dois terços de seus membros, o Conselho
poderá manter-se em reunião permanente.

§ 5° - O Conselho de Unidade do ICV, salvo os casos expressos neste Regimento, somente
poderá deliberar com a presença da maioria simples dos seus membros.

§ 6° - Às reuniões dos órgãos colegiados somente terão acesso seus membros; facultada a
par�cipação de terceiros em assuntos específicos, a juízo do plenário, desde que previamente solicitada
ao presidente.

§ 7° - As reuniões, convocadas para fins solenes, realizar-se-ão independente de
quorum.    

 

Art. 11. O Presidente declarará abertos os trabalhos à hora marcada para o início da
reunião, com a presença de metade dos conselheiros mais um (maioria absoluta) dos membros.    

Parágrafo Único - Transcorridos trinta minutos da hora marcada, não havendo “quórum”,
será convocada nova reunião.

 

Art. 12. As reuniões poderão ser suspensas ou interrompidas por prazo determinado, pelo
Presidente, por falta de “quórum” ou mo�vos ocasionais que imponham essa medida.
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Art. 13. Verificada a presença regimentalmente permi�da, o Presidente dará início aos
trabalhos, que obedecerão à seguinte ordem:

I - leitura e aprovação da ata da sessão anterior;

II - leitura do expediente e comunicações da Presidência;

III - proposições para alteração de Ordem do Dia;

IV - ordem do dia;

V - comunicações do plenário;

VI - assuntos gerais.

 

Art. 14. A ata será lavrada e sua leitura disponibilizada aos membros do plenário pela
Secretaria do Conselho.

 

§ 1° - Não havendo quem se manifeste sobre a ata, esta será dada por aprovada, sendo
subscrita pelo Presidente e Secretário e assinada pelos presentes no momento da aprovação. § 2° -
Qualquer re�ficação da ata será solicitada por escrito ao Presidente, a qual, se aceita pelo plenário,
constará da ata da sessão seguinte.

 

Art. 15. Lida e aprovada a ata, dar-se-á conhecimento ao plenário do expediente recebido
e das comunicações especiais do Presidente.

 

Art. 16. A organização da pauta da ordem do dia obedecerá a seguinte sequência:

I - Processos adiados;

II - Proposições que independem de parecer, mas dependem do conhecimento ou
aprovação do plenário;

III - Processos ou proposições com parecer do relator e de comissões;

IV - Atos do Presidente sujeitos à homologação do plenário.

§ 1° - A alteração da ordem do dia prevista neste ar�go somente será permi�da por
aprovação da maioria dos Conselheiros presentes.

§ 2° - Quando houver relator designado, caberá a este fazer o seu relatório, oferecendo
parecer conclusivo sobre a matéria, a ser devolvido à Secretaria do Conselho no prazo de até 15 (quinze)
dias corridos, a contar do recebimento.

§ 3° - As discussões de assuntos com pareceres escritos serão precedidas da leitura do
relatório da matéria, pelo relator. Na ausência deste, o Presidente designará quem o subs�tuirá na leitura
do parecer.

§ 4° - Ao colocar um assunto em discussão, o Presidente dará a palavra aos que a
solicitarem, pela ordem, podendo cada um falar no máximo três minutos, admi�ndo-se mais uma
intervenção nos debates por igual tempo, salvo o relator, se houver, que poderá dar tantas explicações
quantas lhe forem solicitadas.

§ 5° - Por deliberação da maioria dos Conselheiros presentes, em razão da matéria, poderá
comparecer às reuniões do Conselho por si ou por procuração, pessoa diretamente interessada na
apreciação das matérias, sob as seguintes condições:

a) solicitará seu comparecimento ao Presidente por escrito, até cinco horas antes do início
da reunião;
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b) falará em termos respeitosos, durante quinze minutos improrrogáveis, depois do
Relatório e antes da votação, não podendo ser aparteada, após o que será convidada, pelo Presidente, a
re�rar-se do recinto.

§ 6° - Poderão ser convidadas para par�cipar das reuniões do Conselho, personalidades e
especialistas em função da matéria constante da pauta.

§ 7° - A representação discente poderá fazer-se acompanhar de um aluno, sempre que se
tratar de assunto de interesse de determinado curso ou departamento.

§ 8° - Nas sessões solenes todos os par�cipantes terão direito a voz.

 

Art. 17. O pedido de vista será concedido pelo Presidente pelo prazo de 72 (setenta e
duas) horas, que poderá ser reduzido até 24 (vinte e quatro) horas, por proposta de qualquer
Conselheiro, se o plenário, por maioria simples dos presentes, aprovar a urgência da discussão e da
votação.

§ 1° - Concedido o pedido de vista, o Presidente consultará os demais Conselheiros
presentes sobre o interesse de outra(s) vista(s), que, em caso afirma�vo, correrá sucessivamente na
ordem das manifestações, devidamente registradas pela Secretaria do Conselho.

§ 2° - Qualquer Conselheiro poderá requerer diligência para melhor instrução do processo,
mediante deliberação prévia da maioria dos Conselheiros presentes.

§ 3° - Sempre que um processo ou assunto em discussão for objeto de diligência, poderá
ser concedida nova vista a Conselheiro que já a tenha �do, nos termos deste ar�go.

§ 4° - O Conselheiro que já tenha �do vista de processo só poderá requerer diligência em
plenário, se ocorrer fato novo no referido processo.

§ 5° - O membro da Comissão pela qual tramitou o processo estará impedido de requerer
vista ou diligência, salvo na hipótese de fato novo no referido processo.

 

Art. 18. Durante as reuniões, os Conselheiros poderão usar da palavra, para:

I - fazer comunicações;

II - apresentar argumentos e crí�cas sobre a matéria em discussão;

III - solicitar ou oferecer esclarecimentos;

IV - propor;

V - apartear;

VI - votar;

VII - apresentar declaração de voto;

VIII - explicação pessoal sobre a�tude que tenha assumido em decorrência da função ou
do cargo que exerça na Universidade.

§ 1° - O uso da palavra será sempre controlado pelo Presidente, quanto à finalidade,
tempo e forma, podendo ser cassada quando:

a) u�lizada para fim diverso do requerido;

b) excesso do limite de tempo autorizado;

c) incon�nência ou irreverência de linguagem.

§ 2° - Os apartes serão pedidos ao orador apenas em caso de questão de ordem e legal e
usados somente com o assen�mento deste pelo prazo de um minuto.
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Art. 19. Esgotada a Ordem do Dia, passar-se-á à parte final dos trabalhos da sessão
concernente às comunicações do plenário e, a seguir, dos assuntos gerais.

§ 1° - Ao Conselheiro que solicitar será dada a palavra pelo prazo de 03 (três) minutos.

§ 2° - Não havendo oradores inscritos ou após haverem se manifestado, será encerrada a
sessão.

 

Art. 20. A votação da matéria que integra a Ordem do Dia será procedida
preferencialmente de forma simbólica, considerando-se aprovada a que ob�ver voto favorável da maioria
dos presentes, salvo disposição legal ou estatutária.

§ 1° - Por solicitação de qualquer dos Conselheiros, aprovado pelo plenário, poderá ser
realizada votação nominal, observado o quórum previsto no caput deste ar�go.

I – A votação nominal deverá ser solicitada pelos conselheiros após a apresentação do
ponto e antes do início das discussões plenárias de modo a não protelar o andamento da reunião.

II – Na hipótese prevista no inciso anterior, serão chamados nominalmente todos os
Conselheiros, que responderão sim ou não, sem apresentação de jus�fica�va, caso concordem ou
discordem do ponto em discussão, salvo nos casos de abstenção.

§ 2° - Nos casos de votação secreta, quando exigida estatutariamente ou regimentalmente,
após distribuir as cédulas, designará o Presidente, dentre os Conselheiros, dois escru�nadores.

§ 3° - Além do voto, terá o Presidente, nos casos de empate, voto de qualidade.

§ 4° - Excetuada a hipótese do parágrafo anterior, os membros do Conselho de Unidade
terão direito apenas a 01 (um) voto nas deliberações mesmo quando a ele pertencerem sob dupla
condição.

§ 5° - Nenhum Conselheiro poderá votar nas deliberações que diretamente digam respeito
a seus interesses par�culares, de seu cônjuge, descendentes, ascendentes ou colaterais, estes até 3°
grau.

§ 6° - Ressalvados os impedimentos legais, nenhum Conselheiro poderá recusar-se a votar.

 

Art. 21. Qualquer Conselheiro poderá consignar em ata, expressamente, o seu voto.

 

 

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais

Art. 22. Em situação de urgência e no interesse da Unidade Acadêmica do Ins�tuto de
Ciências da Vida, o Presidente poderá tomar decisões ad referendum do Conselho de Unidade do ICV.

Parágrafo Único - O respec�vo Conselho apreciará o ato na primeira sessão subsequente, e
a não ra�ficação do mesmo, a critério do plenário, acarretará a nulidade e a ineficácia da medida, desde
o início de sua vigência.

 

Art. 23. O comparecimento dos Conselheiros às reuniões é obrigatório.

§ 1° - A par�cipação nas reuniões do Conselho de Unidade do ICV precede qualquer outra
a�vidade no âmbito do ICV.

§ 2° - O discente no exercício de função de representação discente terá abonada a falta em
a�vidade de ensino, quando comprovado seu comparecimento à reunião.
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§ 3° - Perderá o mandato aquele Conselheiro que, sem causa jus�ficada, faltar, no período
de um ano, a mais de 3 (três) reuniões consecu�vas ou a 6 (seis) reuniões não-consecu�vas.

§ 4° - A jus�ficação de faltas dos Conselheiros às reuniões será apresentada por escrito ao
Conselho, por intermédio do seu Presidente, até a reunião ordinária.

    

Art. 24. Nenhum Conselheiro poderá manifestar-se em público, em nome do Conselho,
salvo quando autorizado pelo plenário.

 

Art. 25. Ao Presidente é delegado vetar total ou parcialmente deliberação do Conselho de
Unidade do ICV até 5 (cinco) dias úteis após a sessão em que tenham sido tomadas.

§ 1° - Vetada uma decisão, o Presidente convocará em um prazo de até 05 (cinco) dias úteis
nova sessão do Conselho, para conhecimento e apreciação do veto.

§ 2° - A rejeição ao veto, pelo voto secreto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da totalidade
de seus membros, resultará na aprovação defini�va da decisão.

 

Art. 26. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo plenário, mediante
encaminhamento de cada assunto pela Presidência.

 

Art. 27. O presente Regimento só poderá ser modificado por inicia�va do Presidente ou de
1/3 (um terço), no mínimo, dos seus membros.

Parágrafo Único - O quórum de deliberação da matéria referida no caput deste ar�go será
de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.

 

Art 28. O departamento vinculado ao Ins�tuto de Ciências da Vida que não possuir
regimento próprio, deverá u�lizar este regimento, para o funcionamento do conselho do referido
departamento.

Art. 29. O presente Regimento vigorará a par�r de sua aprovação pelo Conselho de
Unidade do ICV.

Documento assinado eletronicamente por Leandro de Morais Cardoso, Diretor (a), em 16/08/2022,
às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0909597 e o código CRC
90A4C6B4.

Referência: Processo nº 23071.909974/2022-46 SEI nº 0909597
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