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REGIMENTO DO CONSELHO
CURADOR

PREÂMBULO
Este Regimento complementa o Regimento Geral da Universidade Federal de
Itajubá e regulamenta as atividades específicas do Conselho Curador da
Universidade.

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 10 – O Conselho Curador é o órgão de fiscalização Econômico – Financeiro da
Universidade Federal de Itajubá, que tem por competência:
I. fiscalizar os atos inerentes à execução orçamentária e financeira, examinando
ou mandando examinar, a qualquer tempo, a contabilidade e documentação
respectiva;
II. analisar a prestação de contas anual do Reitor e emitir parecer conclusivo,
para encaminhamento ao Conselho Universitário;
III. solicitar aos administradores da Universidade, as informações que julgar
necessárias ao exercício de suas atribuições, estabelecendo prazos para o
seu atendimento.
IV. nomear comissão de especialistas para examinar e dar parecer sobre
assuntos de sua competência.
V. praticar os demais atos que forem de sua competência por força da lei, do
Estatuto e do Regimento Geral da Universidade ou por delegação de órgãos
superiores.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 20 – O Conselho Curador compõe-se de:
I. quatro docentes, sendo 2 (dois) professores titulares, 1 (um)professor
associado e 1 (um) professor adjunto;
II. um representante do Ministério da Educação;
III. um representante do corpo discente;
(Alteração aprovada pela 5ª Resolução do CONSUNI – em 09/03/2015 – 3ª Reunião
Extraordinária)

§ 1º – Os professores titulares serão eleitos por seus pares, em eleição direta,
binominal e secreta; (Alteração aprovada pela 5ª Resolução do CONSUNI – em 09/03/2015 –
3ª Reunião Extraordinária)
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§ 2º - Os professores adjunto e associado serão eleitos por seus pares, em eleição
direta, uninominal e secreta. (Alteração aprovada pela 5ª Resolução do CONSUNI – em
09/03/2015 – 3ª Reunião Extraordinária)

§3o – O representante do Ministério da Educação será indicado pelo MEC, mediante
solicitação do Reitor.
§4o – O representante do corpo discente será indicado pelo órgão de representação
estudantil reconhecido pela Universidade.
§5o – Os mandatos dos docentes e do representante do Ministério da Educação,
serão de dois anos, sendo permitida uma única recondução consecutiva.
§6o – O mandato do representante do corpo discente será de um ano, sendo
permitida uma única recondução consecutiva.
§7o – Juntamente com os conselheiros titulares, serão eleitos ou escolhidos
suplentes que os substituirão em suas eventuais ausências.

CAPÍTULO III
DO PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
Art. 30 – O Presidente do Conselho Curador será eleito por seus membros, na
primeira reunião desse órgão, convocada pelo Reitor, após eleição e indicação de
todos os componentes, em conformidade com o estabelecido neste Regimento;
Parágrafo Único – O mandato do Presidente do Conselho será de um ano, sendo
permitida uma única recondução consecutiva.
Art. 40 – São atribuições do Presidente:
I.

presidir as sessões e os trabalhos;

II.

aprovar a pauta dos processos a serem apreciados pelo Conselho;

III. solicitar, através da Reitoria, informações aos diversos órgãos da
administração, para esclarecimentos dos processos em análise;
IV. convocar o Conselho para as sessões ordinárias e extraordinárias;
V. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho;
VI. dirimir as questões de ordem surgidas;
Parágrafo Único – Na ausência eventual do Presidente do Conselho a Presidência
será exercida pelo Professor Titular mais antigo no exercício do Magistério na
Universidade, membro do Conselho.
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CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA
Art. 5o – É parte integrante da estrutura do Conselho Curador a sua Secretaria, com
integrantes designados pelo Reitor.
Art. 6o – Compete à Secretaria do Conselho Curador:
I. redigir as Atas do Conselho;
II. encaminhar ao Presidente os expedientes para sua apreciação;
III. registrar as deliberações do Conselho após a redação final;
IV. transmitir aos membros do Conselho os avisos de notificação de sessões;
V. acompanhar as diligências e encaminhar os pedidos de informações;
VI. elaborar, para aprovação do Presidente, a pauta para as sessões do
Conselho;
VII. manter sob sua guarda e responsabilidade, os livros de atas,
processos, provimentos e demais documentos do Conselho;
VIII. organizar o processo eletivo para composição do Conselho;
IX. exercer as demais atribuições inerentes a sua função.

CAPÍTULO V
DO REGIME E CALENDÁRIO
Art. 7o – O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, para tomar conhecimento
do plano de aplicação das verbas destinadas à UNIFEI e para analisar a prestação
de contas anual do Reitor e, extraordinariamente, sempre que os interesses
institucionais assim o exigirem.
§ 1o – As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser convocadas com, pelos
menos, cinco dias úteis de antecedência, mencionando-se o assunto da pauta.
§ 2o – O prazo de convocação das reuniões extraordinárias poderá ser reduzido, em
caso de urgência para, no mínimo, vinte e quatro horas, devendo a Presidência do
Conselho justificar tal procedimento.

CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO
Art. 8o – O Conselho funcionará em local que lhe for destinado pela Reitoria da
UNIFEI.
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Art. 9o – O Conselho reunir-se-á com a presença da maioria absoluta de seus
membros.
§ 1o – As decisões do Conselho deverão ser tomadas por maioria simples dos votos
dos presentes e devidamente registradas em ata.
§ 2o – O Presidente terá direito ao voto de qualidade e, em votação secreta, também
ao seu próprio voto.
Art. 10 – O Conselho Curador poderá reunir-se extraordinariamente quando
convocado por seu Presidente ou por solicitação de, no mínimo, 1/3 (um terço) de
seus membros.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 11 – Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo Conselho
Universitário.
Art. 12 – Este Regimento poderá ser modificado no todo ou em parte pelo Conselho
Universitário.
Art. 13 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho
Universitário.
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Aprovado na 5 Reunião Extraordinária do Conselho Universitário em 04/04/2005, de acordo
com a sua 9ª Resolução.
Alterado na 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Universitário em 09/03/2015, de acordo
com a sua 5ª Resolução.
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