UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Conselhos Superiores

REGIMENTO DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Itajubá/MG
Maio/2016

Sumário
PREÂMBULO ................................................................................................................... 3
TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ....................................................... 3
CAPÍTULO I – Da Definição e Constituição................................................................. 3
CAPÍTULO II – Da Competência .................................................................................. 5
CAPÍTULO III – Das Eleições dos Representantes ....................................................... 6
TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO .......................................... 7
CAPÍTULO I – Da Organização .................................................................................... 7
SEÇÃO I – Da Presidência ........................................................................................ 8
SEÇÃO II – Da Secretaria ......................................................................................... 8
SEÇÃO III – Do Plenário ........................................................................................ 11
SEÇÃO IV – Dos Conselheiros ............................................................................... 11
CAPÍTULO II – DO FUNCIONAMENTO ..................................................................... 11
SEÇÃO I – Das Sessões do Conselho ..................................................................... 11
Subseção I.1 – Das Sessões Ordinárias ............................................................... 12
Subseção I.2 – Das Sessões Extraordinárias ....................................................... 12
Subseção I.3 – Das Sessões Solenes ................................................................... 12
Subseção I.4 – Das Sessões Especiais ................................................................ 12
SEÇÃO II – Da Instalação das Sessões ................................................................... 12
SEÇÃO III – Da Convocação .................................................................................. 13
SEÇÃO IV – Da Ordem dos Trabalhos ................................................................... 13
Subseção IV.1 – Da Ordem dos Trabalhos nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias 12
Subseção IV.2 – Da Ordem dos Trabalhos nas Sessões Especiais ..................... 12
SEÇÃO V – Dos Debates e Deliberações ............................................................... 13
SEÇÃO VI – Das Votações ..................................................................................... 13
SEÇÃO VII – Das Questões de Ordem ................................................................... 13
SEÇÃO VIII – Da Publicidade dos Atos do CONSUNI ......................................... 13
TÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ................................................................. 17

2

O Regimento do Conselho Universitário da
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI
estabelece o regramento para o funcionamento
deste Conselho e normatiza a Eleição do
Reitor e Vice-Reitor da UNIFEI.

PREÂMBULO
Com a promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996,
estabeleceu-se o princípio da Gestão Democrática nas universidades brasileiras. Neste
sentido, cabe ao órgão colegiado superior máximo da instituição, constituído na forma
estabelecida no Estatuto da UNIFEI e em conformidade com os preceitos estabelecidos na
legislação pertinente, a decisão sobre as questões estratégicas que marcam os rumos da
Instituição.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E CONSTITUIÇÃO
Art. 1o – O Conselho Universitário – CONSUNI é o órgão superior máximo normativo,
deliberativo e recursal da UNIFEI, em matéria de política universitária abrangendo as
dimensões acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar.
§1o – O CONSUNI terá, em qualquer caso, no mínimo, 70% (setenta por cento) de Docentes
em sua composição (Art. 56 da Lei 9394/1996 – LDB).
§2o – São considerados Conselheiros Docentes, para efeito do cálculo de 70% (setenta por
cento) descrito no §1o, membros que sejam integrantes da Carreira de Magistério Superior na
UNIFEI, exceto Reitor e Vice-Reitor.
Art. 2o – O CONSUNI terá a seguinte constituição:
I.
II.

Reitor;
Vice-Reitor;

III.

Representantes dos servidores Docentes;

IV.

Representantes dos servidores Técnico-administrativos em Educação - STAE;

V.
VI.
VII.

Representantes dos discentes;
Um representante de cada comunidade onde a UNIFEI possui câmpus, sem vínculo
funcional com a Universidade;
Um representante dos ex-alunos, sem vínculo funcional com a UNIFEI.

o

§1 – Os representantes previstos nos incisos III, IV e V serão divididos entre os câmpus que
compõem a UNIFEI, respeitando a proporcionalidade entre os números de Conselheiros
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representados em cada câmpus, desde que não haja conflito com outras determinações deste
Regimento.
§2o – O número de representantes Docentes, previsto no inciso III, será o numeral inteiro
imediatamente acima dos 70% (setenta por cento) da totalidade de Conselheiros do
CONSUNI.
§3o – O número de representantes dos STAE será igual ao número de representantes dos
discentes.
§4o – Os Diretores Gerais de Câmpus fora de sede e os Diretores de Unidades Acadêmicas
serão Conselheiros do CONSUNI e comporão a representação dos Docentes prevista no
inciso III, enquanto durarem os seus mandatos.
§5o – Os representantes discentes serão indicados pelo Diretório Central dos Estudantes da
UNIFEI – DCE.
§6o – As formas de indicação dos representantes das comunidades serão definidas através de
Resoluções do CONSUNI.
§7o – O representante dos ex-alunos da UNIFEI será indicado pela Associação dos
Diplomados da UNIFEI.
§8o – Juntamente com os Conselheiros representantes, serão eleitos ou escolhidos suplentes,
que substituirão os titulares em seus eventuais afastamentos legais.
§9o – Os mandatos dos representantes previstos nos incisos III e IV serão de dois anos e os
dos representantes previstos nos incisos V, VI e VII serão de um ano.
§10o – Os Diretores de Câmpus fora de sede e os Diretores das Unidades Acadêmicas são
membros do CONSUNI enquanto durarem os seus mandatos.
Art. 3o – O número total de membros, assim como as quantidades de representantes,
calculados a partir do Art. 2o deste Regimento, serão definidos em reunião extraordinária do
CONSUNI realizada com pelo menos um mês de antecedência em relação ao término dos
mandatos de seus membros.
Parágrafo Único – A composição, com os quantitativos detalhados de cada categoria, será
consolidada através de resolução do CONSUNI.
Art. 4o – São elegíveis para a representação dos servidores docentes, os integrantes da
Carreira de Magistério Superior que manifestarem prévia e expressamente a aceitação de sua
investidura, caso eleitos.
§1o – 1 (uma) vaga será destinada para cada Unidade Acadêmica do Câmpus, para eleição
através das respectivas Assembleias, em reunião convocada com pelo menos 15 (quinze) dias
de antecedência em relação a sua realização.
§2o – As vagas remanescentes em cada câmpus serão preenchidas em eleição geral para todo
o câmpus, sendo reservada à classe docente mais elevada do câmpus a quantidade inteira
imediatamente acima dos 50% dessas vagas.
§3o – Para a eleição dos representantes previstos no §2o, são eleitores todos os integrantes da
Carreira do Magistério Superior lotados no câmpus.
§4o – Os docentes eleitos em uma determinada classe completarão os seus mandatos, mesmo
que sejam promovidos durante o exercício dos mesmos.
§5o – Em caso de não se preencherem todas as vagas destinadas a uma determinada classe,
haverá nova eleição para completar as vagas remanescentes, abertas a candidaturas de
docentes da classe imediatamente inferior.
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Art. 5o – São elegíveis para a representação dos STAEs, os integrantes do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, que manifestarem prévia e
expressamente a aceitação de sua investidura, caso eleitos.
Parágrafo Único – São eleitores todos os integrantes do PCCTAE.
Art. 6o – Os membros representantes da comunidade externa, de cada localidade onde a
UNIFEI tiver um câmpus, serão indicados por entidades representativas dessas comunidades.
Parágrafo Único – A definição das entidades que indicarão os representantes se dará,
anualmente, em reunião extraordinária do CONSUNI realizada com pelo menos um mês de
antecedência em relação ao término dos mandatos de seus membros.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 7o – Compete ao CONSUNI:
I. Definir a política global da UNIFEI;
II. Deliberar sobre questões estratégicas da UNIFEI;
III. Avaliar o desempenho institucional;
IV. Aprovar a criação, agregação, desmembramento, incorporação ou fusão e extinção de
órgãos ou unidades estabelecidas na estrutura organizacional;
V. Deliberar e aprovar a criação, a organização e a extinção de cursos e programas, por
proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração – CEPEAd, nos
limites da legislação pertinente;
VI. Deliberar sobre a administração do patrimônio da UNIFEI, nos casos previstos na
legislação vigente e neste Regimento Geral;
VII. Deliberar sobre a aquisição e alienação de bens imóveis, nos termos da legislação
pertinente;
VIII. Deliberar sobre a proposta orçamentária da UNIFEI após parecer do CEPEAd;
IX. Deliberar sobre a prestação de contas da administração da UNIFEI, após parecer do
Conselho Curador – CoC;
X. Deliberar sobre as alterações e emendas no Estatuto por voto favorável de, pelo
menos, 2/3 (dois terços) da totalidade de seus Conselheiros com direito a voto, em
sessão especialmente convocada, submetendo-o à autoridade competente para
aprovação final e homologação;
XI. Deliberar sobre o Regimento Geral, e as suas alterações e emendas, por voto favorável
de, pelo menos, 2/3 (dois terços) da totalidade de seus Conselheiros com direito a
voto, em sessão especialmente convocada;
XII. Aprovar o seu regimento e os dos demais órgãos da UNIFEI, estabelecidos na
estrutura organizacional;
XIII. Elaborar as listas tríplices para escolha e nomeação do Reitor e do Vice-Reitor;
XIV. Apreciar recursos contra atos do Reitor, do Vice-Reitor e do CEPEAd;
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XV. Aprovar o reconhecimento ou a revalidação de títulos e diplomas conferidos por
instituições nacionais ou estrangeiras, segundo procedimentos previstos no Regimento
Geral;
XVI. Reconhecer o notório saber, na forma da lei e segundo procedimentos previstos no
Regimento Geral;
XVII. Outorgar os títulos de Mérito Universitário, Professor Emérito, Doutor "Honoris
Causa" e Professor "Honoris Causa";
XVIII. Aprovar os símbolos da UNIFEI;
XIX. Deliberar, originalmente ou em grau de recurso, sobre qualquer matéria de sua esfera
de competência, prevista ou não no Regimento Geral ou neste Regimento.
§1o – A aprovação da Prestação de Contas do Reitor após parecer do Conselho Curador,
referentes ao ano anterior, será na reunião ordinária do CONSUNI do primeiro semestre do
ano.
§2o – A aprovação da Proposta Orçamentária do ano seguinte se dará em 2 (duas) reuniões
extraordinárias: uma para deliberar sobre o Plano de Diretrizes Orçamentárias, em data que
não ultrapasse o mês de abril, e a outra reunião para deliberar sobre o Plano de Execução
Orçamentária, em data que não ultrapasse o mês de junho.
§3o – O CONSUNI poderá delegar competências a outros órgãos.
§4o – Das decisões do CONSUNI caberá recurso somente por estrita arguição de ilegalidade,
de ofensa aos ordenamentos legais da UNIFEI, ou por fato novo, no prazo de até 10 (dez) dias
contados a partir da publicação no Boletim Interno Semanal – BIS.

CAPÍTULO III
DAS ELEIÇÕES DOS REPRESENTANTES
Art. 8o – São eleitores, nas eleições para representantes dos servidores Docentes e de STAEs,
junto ao Conselho Universitário, todos os integrantes das respectivas carreiras, pertencentes
ao quadro permanente de Pessoal da Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, em efetivo
exercício.
Art. 9o – Para efeito de representações de servidores Docentes e de STAEs junto ao
CONSUNI, são elegíveis todos os integrantes das respectivas carreiras, pertencentes ao
quadro permanente de Pessoal da UNIFEI, em efetivo exercício, exceto, os Conselheiros
natos.
Art. 10 – Os candidatos a representantes das categorias de servidores Docentes e STAEs
apenas poderão ser votados pelos seus pares, após inscrição formal até 3 (três) dias úteis
anteriores à realização da votação.
§1o – O edital de convocação da eleição, com todas as informações pertinentes ao processo,
será divulgado pela Secretaria competente até 15 (quinze) dias antes da realização da votação.
§2o – A inscrição deverá ser formalizada pessoalmente ou através de documento escrito e
devidamente assinado pelo interessado.
Art. 11 – A votação será em escrutínio único.
§1o – As votações poderão ser realizadas eletronicamente ou através de cédulas de papel.
§2o – O direito de voto é personalíssimo, não se admitindo votos por procuração ou
cumulativos.
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Art. 12 – O processo eleitoral será conduzido pela Secretaria competente, em data e período
definidos no edital de convocação da eleição.
Parágrafo Único – A relação dos candidatos inscritos será divulgada até 2 (dois) dias úteis
antes da data da votação.
Art. 13 – A apuração dos resultados da eleição será feita por uma Comissão formada por
Docentes e/ou STAEs, imediatamente após o término da eleição, em local amplamente
divulgado, podendo ser acompanhada por quem o desejar.
Art. 14 – Serão eleitos como representantes da classe Docente os candidatos mais votados,
até se preencherem as vagas existentes.
§1o – Serão eleitos como suplentes os candidatos classificados a seguir, em função de suas
votações, até se preencherem as vagas existentes.
§2o – Em caso de empate, serão considerados, na ordem, os seguintes critérios de desempate:
I.
II.

Antiguidade no cargo, assim entendido: o servidor da classe mais elevada e no nível
mais elevado e com mais tempo de serviço no nível;
Persistindo o empate, será eleito o candidato mais idoso.

Art. 15 – Serão eleitos como representantes dos Servidores Técnico-administrativos em
Educação – STAEs, os candidatos mais votados, até se preencherem as vagas.
§1o – Serão eleitos como suplentes os candidatos classificados a seguir, em função de suas
votações, até se preencherem as vagas existentes.
§2o – Em caso de empate, serão considerados, na ordem, os seguintes critérios de desempate:
I.
II.

Antiguidade no cargo, assim entendido: o servidor da classe mais elevada e no nível
mais elevado e com mais tempo de serviço no nível;
Persistindo o empate, será eleito o candidato mais idoso.

Art. 16 – Caso as vagas regimentais não sejam preenchidas, a Secretaria dos Conselhos
Superiores deverá proceder a nova eleição para o preenchimento das vagas remanescentes,
adotando os mesmos procedimentos tratados neste Regimento.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 17 – O CONSUNI compreende a seguinte estrutura organizacional:
I. Presidência;
II. Secretaria;
III. Plenário.
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SEÇÃO I
DA PRESIDÊNCIA
Art. 18 – A Presidência será exercida pelo Reitor, que será substituído, em suas ausências e
impedimentos legais, pelo Vice-Reitor, e na ausência de ambos, pelo Diretor de Unidade
Acadêmica pertencente à classe mais elevada, há mais tempo nessa classe.
Art. 19 – Ao Presidente do Conselho Universitário compete:
I. Abrir, presidir e encerrar as sessões, dirigir os trabalhos e manter a ordem, observando
e fazendo observar o Estatuto, o Regimento Geral da Universidade e o presente
Regimento;
II. Conceder a palavra aos Conselheiros do Conselho Universitário, zelando pelo
tratamento objetivo do assunto em discussão;
III. Estabelecer o objeto da discussão e o ponto sobre o qual deve recair a votação,
dividindo as questões que forem complexas;
IV. Anunciar os resultados das votações, depois do que, salvo em caso de retificação, não
poderão os mesmos ser discutidos;
V. Advertir o orador, quando faltar à consideração devida ao Conselho Universitário ou a
qualquer de seus Conselheiros;
VI. Advertir o orador quanto ao tempo de uso da palavra;
VII. Suspender ou encerrar a sessão, quando as circunstâncias o exigirem;
VIII. Decidir sobre os casos de urgência ad referendum do Conselho, e que deverá proceder
à apreciação em sessão especialmente convocada ou naquela imediatamente posterior
à decisão;
IX. Nomear, com aprovação do Conselho Universitário, comissões especiais para fins de
representação ou estudo de matéria de natureza relevante;
X. Abrir, numerar, rubricar e encerrar todos os livros destinados aos serviços do
Conselho Universitário ou de sua Secretaria;
XI. Garantir a ata

SEÇÃO II
DA SECRETARIA
Art. 20 – Compete à Secretaria:
I.
II.

Organizar o calendário de reuniões do CONSUNI;
Providenciar a convocação dos membros do CONSUNI;

III.

Secretariar as sessões do plenário;

IV.

Redigir e lavrar as atas das sessões;

V.
VI.
VII.

Redigir atos e demais documentos que traduzam as decisões tomadas pelo órgão;
Manter sob sua guarda todo o material da secretaria e manter atualizados os arquivos
de registro e, em caráter sigiloso, nas situações previstas neste Regimento;
Receber as propostas para a pauta das reuniões;
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VIII.
IX.

Receber, registrar, distribuir e controlar documentos e processos;
Praticar os demais atos que forem de sua competência.

Art. 21 – São atribuições do Secretário durante as sessões:
I.
II.
III.

Verificar a existência de quórum mínimo para início da sessão, anotando em ata os
presentes e ausentes;
Redigir e assinar as atas das sessões;
Contar os votos nas deliberações do Conselho Universitário e fazer a lista das votações
nominais, anotando as declarações de voto.

SEÇÃO III
DO PLENÁRIO
Art. 22 - O plenário instala-se com a presença da maioria absoluta dos Conselheiros do
Conselho e passa a deliberar por maioria simples, salvo os assuntos que exigem o voto da
maioria absoluta ou qualificada dos Conselheiros com direito a voto.
§1o – Não havendo sessão, por falta de quorum, será convocada nova reunião pelo mesmo
processo, havendo entre a data desta e a anterior, o intervalo mínimo de 48h (quarenta e oito
horas).
§2o – Para fins de aplicação do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I.

Como maioria simples, a que representa o maior resultado de votação, dentre os
presentes;

II.

Como maioria absoluta, a maioria de todos os Conselheiros com direito a voto no
CONSUNI;

III.

Como maioria qualificada, a maioria de 2/3 (dois terços) de todos os Conselheiros com
direito a voto no CONSUNI.

SEÇÃO IV
DOS CONSELHEIROS
Art. 23 - Os Conselheiros tomarão posse perante o Presidente do Conselho na primeira
reunião que se seguir à sua designação ou a reunião que homologar o resultado das eleições
para o CONSUNI.
Art. 24 - O comparecimento dos Conselheiros do CONSUNI às respectivas sessões plenárias,
salvo motivo justificado, é obrigatório e tem precedência em relação a qualquer outra
atividade universitária.
§1o – Entende-se por justo motivo:
I. Participação em comissões especiais ou fiscalizadoras e em bancas examinadoras;
II. Viagens a serviço da Universidade;
III. Nos afastamentos e licenças mencionados na Lei 8.112/90;
IV. Outros a juízo do Plenário do CONSUNI.
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§2o – Os Conselheiros têm o dever de incluir, em seu horário semanal de trabalho, o horário
recomendado para realização das reuniões do CONSUNI.
§3o – O Conselheiro que ausentar-se deverá encaminhar por escrito a justificativa da falta à
Secretaria dos Conselhos Superiores para avaliação do Plenário do CONSUNI no início das
sessões.
§4o – Não havendo encaminhamento de justificativa, a falta será tida como não justificada.
§5o – Os Conselheiros discentes, que em razão de suas participações nas reuniões do
Conselho Universitário, e que perderem alguma atividade acadêmica, terão direito à reposição
das mesmas.
Art. 25 – Perderá o mandato o Conselheiro representante que, sem causa aceita como justa
pelo CONSUNI, faltar a (3) três sessões consecutivas ou a (5) cinco sessões alternadas, ao
longo do mandato.
§1o – Quando o Conselheiro perder o mandato conforme o caput do artigo, o mesmo será
comunicado oficialmente e o seu suplente será imediatamente convocado pelo Presidente do
CONSUNI para assumir a titularidade da representação.
§2o – O Conselheiro que perder o mandato por excesso de faltas ficará inelegível na eleição
subsequente para representantes do CONSUNI.
Art. 26 - O representante que deixar de pertencer à categoria representada perderá,
automaticamente, o mandato.
§ 1o – A vaga gerada será ocupada pelo suplente melhor classificado, até que seja realizada
nova eleição para renovação das representações.
§ 2o – Se o número de suplentes ficar reduzido a menos da metade do número de vagas
previstas, deverá ser realizada eleição imediata para completar este número, até que sejam
realizadas novas eleições gerais para renovação das representações.
Art. 27 – São deveres dos Conselheiros do Conselho Universitário:
I. Comparecer no dia, hora e local designados para realização das sessões, conforme a
convocação;
II. Não se eximir de trabalho algum para o qual forem designados, salvo por motivo justo
que será submetido à consideração do Conselho Universitário;
III. Apresentar nos prazos estabelecidos as informações e pareceres de que forem
incumbidos;
IV. Tratar com a devida consideração e acatamento a Mesa e os demais Conselheiros do
Conselho Universitário;
V. Comunicar à Secretaria dos Conselhos Superiores, por escrito e até seis horas antes do
início da reunião, o justo motivo que tiverem para deixar de comparecer às sessões.
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CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I
DAS SESSÕES DO CONSELHO
Art. 28 - O CONSUNI reunir-se-á para realizar sessões:
I.
II.

Ordinárias;
Extraordinárias;

III.

Solenes;

IV.

Especiais

§1o – As sessões serão privativas, podendo ser transmitidas por tecnologias de informação e
comunicação, quando o Presidente do CONSUNI julgar conveniente, pela natureza do
assunto.
§2o – O CONSUNI, pelo seu Presidente ou por requerimento de 1/3 (um terço) dos
Conselheiros, poderá, em casos especiais, convocar todo e qualquer integrante da comunidade
acadêmica e convidar membros da comunidade externa à UNIFEI, para esclarecer assuntos de
interesse da instituição, perante o plenário.
§3o – O comparecimento de membro da comunidade acadêmica à sessão do CONSUNI,
quando convocado para esclarecer assuntos de interesse da instituição, é obrigatório e tem
precedência em relação a qualquer outra atividade universitária.
Art. 29 – As reuniões do Conselho serão realizadas, preferencialmente, às segundas-feiras,
com início previsto para as 15h30min.
Art. 30 – A Mesa compor-se-á do Presidente e do Secretário.
Parágrafo Único – A convite do Presidente, Conselheiros do CONSUNI ou membros
convidados, poderão compor a mesa.
Art. 31 – O Secretário do CONSUNI será o Secretário dos Conselhos Superiores da UNIFEI,
ou seu substituto designado.

Subseção I.1
Das Sessões Ordinárias
Art. 32 – O Conselho Universitário se reunirá em sessões ordinárias uma vez a cada semestre.
§1o – A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
§2o – Juntamente com a convocação deverá ser encaminhada a pauta para a sessão ordinária.
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Subseção I.2
Das Sessões Extraordinárias
Art. 33 - As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do Conselho ou por
pelo menos 1/3 (um terço) de seus Conselheiros, sempre que houver matéria de relevante
interesse.
§1o – A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas,
salvo situações de emergência, quando não for possível a deliberação ad referendum pelo
Presidente.
§2o – Juntamente com a convocação deverá ser encaminhada a pauta para a sessão.

Subseção I.3
Das Sessões Solenes
Art. 34 - As sessões solenes poderão ser convocadas para qualquer dia e hora e serão
realizadas com a presença de qualquer número de Conselheiros.
§1o – As sessões solenes são destinadas à realização de ato ou celebração de fato que, por sua
natureza, mereça relevo ou comemoração e serão convocadas por decisão do Conselho,
inexistindo o expediente e o procedimento de apreciação das atas das sessões.
§2o – A pauta das sessões solenes destinar-se-á ao ato e celebração que motivaram sua
convocação

Subseção I.4
Das Sessões Especiais
Art. 35 - As sessões especiais destinam-se à apreciação dos assuntos, previstos no Estatuto ou
no Regimento Geral da UNIFEI, cuja aprovação exige a maioria qualificada dos Conselheiros
do CONSUNI.
§1o – As sessões especiais serão convocadas pelo Presidente ou por quem possa substituí-lo,
ou por convocação assinada por maioria absoluta dos Conselheiros do CONSUNI.
§2o – Nos casos previstos neste artigo, exigir-se-á o quórum de 2/3 (dois terços) dos
Conselheiros do CONSUNI para a abertura dos trabalhos.
§3o – O quórum mínimo previsto no parágrafo anterior será calculado e anunciado pela
Secretaria.

SEÇÃO II
DA INSTALAÇÃO DAS SESSÕES
Art. 36 – A sessão será aberta pelo Presidente à hora determinada, após verificada a
existência de quórum mínimo de Conselheiros, passando-se imediatamente aos expedientes da
sessão.
Parágrafo Único - Se até 30 (trinta) minutos após a hora designada para abertura da sessão,
não houver o quórum, proceder-se-á à leitura da pauta da reunião e, se ainda não houver o
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quórum mínimo exigido, o Presidente encerrará o registro de presença e declarará
expressamente a inexistência de sessão por falta de quórum.
Art. 37 – Na ata do dia em que não houver sessão far-se-á referência aos fatos que se
verificarem, declarando-se os nomes dos Conselheiros presentes e ausentes.
Art. 38 – É vedada a representação nas reuniões, através de mandatos.

SEÇÃO III
DA CONVOCAÇÃO
Art. 39 – A convocação do Conselho Universitário, para reuniões com pauta nova, deverá ser
feita através da Secretaria dos Conselhos Superiores, com antecedência mínima de 72 (setenta
e duas) horas.
§1o – O prazo previsto acima poderá ser reduzido quando da convocação de reunião para
continuação de pauta.
§2o – No ato de convocação do Conselho, os Conselheiros suplentes deverão ser notificados
sobre a mesma.
§3o – O prazo de convocação poderá ser reduzido, em caso de urgência, devendo a
presidência justificar o procedimento.
§4o – O procedimento de convocação deverá assegurar o acesso à pauta da reunião e às
informações pertinentes a todos os Conselheiros do Conselho.
§5o – Deverão ser disponibilizadas, pela Secretaria dos Conselhos Superiores, a todos os
Conselheiros do Conselho, a ata da reunião anterior e os pareceres, projetos ou propostas a
serem apreciados na reunião do Conselho.
Art. 40 – A Secretaria dos Conselhos Superiores deverá convocar os suplentes até 5 (cinco)
horas antes do início da reunião do Conselho Universitário.

SEÇÃO IV
DA ORDEM DOS TRABALHOS

Subseção IV.1
Da Ordem dos Trabalhos nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias
Art. 41 – Verificado o quórum mínimo exigido para a sessão ordinária ou extraordinária, os
trabalhos obedecerão à seguinte ordem:
I. Pequeno Expediente.
II. Grande Expediente.
III. Terceiro Expediente.
Art. 42 – O Presidente abrirá a reunião com o Pequeno Expediente, que constará do seguinte:
I. Apresentação pela Mesa, ou por qualquer dos Conselheiros, de assuntos a serem
submetidos à apreciação do Conselho Universitário;
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II. Comunicados e leitura de ofícios e de outros assuntos de interesse geral do Conselho
Universitário.
Parágrafo Único – A apresentação dos assuntos dos itens anteriores deverá ser feita de
maneira sucinta, sem apartes ou discussões.
Art. 43 – Encerrado o Pequeno Expediente, o Presidente abrirá o Grande Expediente que
constará do seguinte:
I. Leitura da pauta da reunião;
II. Análise e aprovação da ata da reunião anterior;
III. Apresentação, discussão, encaminhamento de propostas e votação dos assuntos da
pauta da reunião;
IV. Apresentação de assuntos propostos no Pequeno Expediente e, caso aprovado pelo
Conselho Universitário, marcação de reunião extraordinária para discuti-los.
§ 1o – As atas, elaboradas pela Secretaria dos Conselhos Superiores, serão distribuídas em até
4 (quatro) dias úteis após a realização das reuniões.
§ 2o – A aprovação das atas dar-se-á na forma de apresentação de destaques por escrito, por
parte dos Conselheiros presentes à reunião correspondente.
§ 3o – Após sua aprovação, a ata será assinada pelos Conselheiros presentes à reunião
correspondente e disponibilizada no Portal da UNIFEI.
Art. 44 – O Grande Expediente não poderá exceder a 2(duas) horas.
Parágrafo Único – Mediante solicitação da Mesa ou de um dos Conselheiros, o tempo
poderá ser prorrogado por prazo determinado, se aprovado pelo plenário.

Subseção IV.2
Da Ordem dos Trabalhos nas Sessões Especiais
Art. 45 – Verificado o quórum mínimo exigido para a sessão especial, os trabalhos serão
conduzidos em Expediente Único, cuja duração não poderá exceder 2 (duas) horas.
Parágrafo Único – Mediante solicitação da Mesa ou de um dos Conselheiros, o tempo
poderá ser prorrogado por prazo determinado, se aprovado pelo plenário.

SEÇÃO V
DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES
Art. 46 – A apresentação da matéria será feita pelo Presidente ou por um Conselheiro do
Conselho Universitário, designado relator.
Parágrafo Único – Durante a apresentação da matéria não serão permitidos apartes e nem
discussões.
Art. 47 – Durante a apresentação da matéria, os Conselheiros que desejarem fazer uso da
palavra solicitarão inscrição ao Presidente, levantando o braço.
Art. 48 – Terminada a apresentação da matéria, o Presidente dará início à discussão,
concedendo a palavra aos Conselheiros, pela ordem de sua inscrição.
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Art. 49 – Cada orador poderá fazer uso da palavra durante 5 (cinco) minutos.
Parágrafo Único – Cada orador poderá fazer uso da palavra mediante inscrição na ordem
normal.
Art. 50 – Durante a discussão poderão ser permitidos apartes.
§ 1o – O aparte é concedido pelo orador dentro de seu tempo.
§ 2o – O orador poderá cassar a palavra do aparteante se julgar prejudicado no seu tempo e na
exposição da matéria discutida.
§ 3o – Não serão permitidas, em hipótese alguma, discussões paralelas.
Art. 51 – O Presidente poderá cassar a palavra do orador, depois de adverti-lo por ter
esgotado o tempo regulamentar, ou quando desviar dos assuntos em debate.
Art. 52 – Durante a discussão, qualquer Conselheiro poderá requerer regime de urgência para
a matéria, cabendo ao plenário decidir sobre o mesmo.
Parágrafo Único – Aprovado o regime de urgência, não mais serão aceitas inscrições de
oradores para falar sobre o assunto, continuando a discussão até que seja ouvida a palavra do
último orador inscrito.
Art. 53 – Encerrada a discussão o Presidente passará ao regime de apresentação de propostas.
§1o – Durante a apresentação das propostas, não serão permitidos comentários de
encaminhamento e nem apartes.
§2o – Após a leitura das propostas apresentadas, serão permitidos um encaminhamento a favor
e outro contra.
Art. 54 – Após o encaminhamento das propostas, o Presidente dará início à votação.
Art. 55 – Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem maioria simples de votos
favoráveis dos presentes, salvo disposição expressa do Estatuto ou do Regimento Geral.

SEÇÃO VI
DAS VOTAÇÕES
Art. 56 – A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira forma sempre
que uma das outras não seja requerida por qualquer Conselheiro e aprovada pelo plenário e
nem esteja expressamente prevista.
§1o – Sempre que a matéria em discussão for de cunho pessoal ou nos casos previstos nos
incisos XIII e XIV do Art. 7o deste Regimento, a votação deverá ser por voto secreto.
§2o – Nas votações simbólicas ou nominais, o Presidente do Conselho terá somente o voto de
qualidade.
§3o – Nas votações secretas, o Presidente do Conselho terá direito ao seu voto, além do de
qualidade.
Art. 57 – Após a matéria entrar em regime de votação, não será mais concedida a palavra a
nenhum Conselheiro, salvo para levantar questão de ordem.

15

Art. 58 – O Conselheiro está impedido de votar nas deliberações que digam respeito,
diretamente, aos seus interesses particulares, de seu cônjuge, descendentes, ascendentes,
colaterais, ou por afinidade, até o terceiro grau de parentesco, devendo ser declarado
impedido, se tal iniciativa não for tomada pelo próprio Conselheiro.
Parágrafo Único – O Conselheiro impedido de votar conforme o caput deste artigo será
computado no cálculo do quórum da votação em questão.
Art. 59 – Qualquer Conselheiro poderá fazer inserir nas atas sua declaração de voto.

SEÇÃO VII
DAS QUESTÕES DE ORDEM
Art. 60 – As questões de ordem poderão ser levantadas a qualquer momento, não se
admitindo apartes.
Parágrafo Único – Todas as questões de ordem serão decididas pelo Presidente, com recurso
imediato para o plenário, caso algum Conselheiro não se conforme com a decisão.
Art. 61 – São consideradas questões de ordem e de encaminhamento quando:
I. O tempo regimental do assunto ou da reunião tenha se esgotado;
II. Não existir quórum necessário para a votação da proposta;
III. O assunto não for competência do CONSUNI;
IV. O assunto depender de outras questões ainda não apreciadas ou deliberadas;
V. O assunto infringir legislação superior;
VI. Indicar forma de votação que não expressa neste Regimento;
VII.

For solicitada a retirada do assunto de pauta pelo proponente;

VIII. For solicitado pedido de vistas ao processo;
IX. Outro motivo, cuja pertinência seja aprovada em Plenário.
Art. 62 – Os votos de louvor, pesar e homenagens poderão ser propostos por qualquer
Conselheiro ao plenário, no Terceiro Expediente.
Art. 63 – As sessões poderão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o
exigirem, a pedido de qualquer dos Conselheiros, com aprovação do plenário.
Parágrafo Único – Quando a sessão for suspensa, o Presidente deverá marcar a data, hora e
local para o seu reinício.

SEÇÃO X
DA PUBLICIDADE DOS ATOS DO CONSUNI
Art. 64 – A Secretaria dos Conselhos Superiores providenciará as cópias das decisões,
resoluções, atas e outros atos do Conselho, para que sejam remetidas, em até dois dias úteis,
para publicação obrigatória no Boletim Interno Semanal – BIS, e na página oficial da
Universidade.
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TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 65 – Em caso de incompatibilidade entre os termos deste Regimento e os do Regimento
Geral e os do Estatuto da Universidade, prevalecerão os destes últimos.
Art. 66 – Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo plenário do CONSUNI por
maioria absoluta de seus Conselheiros.
Art. 67 – O presente Regimento, cumpridas as formalidades legais, entrará em vigor em
20/09/2016 com exceção dos artigos constantes do Capítulo III - Das Eleições dos
Representantes, que passam a vigorar a partir da data da publicação no BIS.

Aprovado na 14a Reunião Extraordinária do CONSUNI em 16/05/2016, 08a Resolução.
Em vigor.

Professor Dagoberto Alves de Almeida
Reitor
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