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REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ – UFPR  

 

TÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1 º O Departamento de Sociologia (DECISO) é uma unidade administrativa que compreende 

organização pedagógica, científica e de pessoal, congregando o conjunto de disciplinas da área de 

Sociologia, Sociologia Política ou Ciências Sociais, os respectivos servidores docentes e técnico-

administrativos, com a finalidade comum de ensino, pesquisa e extensão e de atendimento ao público 

interno e externo. 

Art. 2 º O DECISO, em sua área específica de atuação, destina-se a: 

I- Promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação, na área 

de Sociologia; 

II- Formar profissionais nessa área de atuação; 

III- Desenvolver pesquisa e formar pesquisadores; 

IV- Desenvolver as seguintes competências: elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, 

programar, implantar, controlar, dirigir, executar, analisar ou avaliar estudos, trabalhos, pesquisas, 

planos, assessorar e prestar consultoria a empresas, órgãos da administração pública direta ou 

indireta, entidades e associações, programas e projetos atinentes à realidade social; 

V- Propor e desenvolver programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços (assessorias e 

consultorias) frente a demandas e interesses da sociedade; 

VI- Dar suporte na formação de profissionais e pesquisadores graduados e pós-graduados (lato sensu 

e stricto sensu); 

VII- Subsidiar institucionalmente núcleos de pesquisa, laboratórios e grupos de estudos do corpo 

docente e discente; 

VIII- Promover a educação, o ensino, a cultura, a ciência, as artes e a cidadania. 

IX- Promover convênios e parcerias interinstitucionais para aprimoramento tecnológico dos 

instrumentos pedagógicos, infraestrutura e desenvolvimento do seu corpo técnico, docente e 

discente; 

X- Promover convênios e parceiras com os órgãos públicos da administração direta ou indireta ou 

entidades privadas, para elaboração e execução de planos, estudos, programas e projetos 

socioeconômicos em nível global, regional ou setorial (Lei nº 6.888, 10/12/1980 e Decreto nº 

89.531, 05/04/1984); 

XI- Estimular a interação com outras áreas, cursos e departamentos da UFPR, numa perspectiva do 

desenvolvimento da disciplina de sociologia e seus respectivos contatos interdisciplinares; 

XII- Atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) e a Base 

Nacional Comum Curricular a partir de disciplinas, estudos e práticas da sociologia para nortear os 
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currículos dos sistemas e redes de ensino, como também das propostas pedagógicas de todas as 

escolas públicas e privadas de Educação Básica. 

TÍTULO II 

Da Organização do Departamento 

Art. 3 º   O DECISO é composto de Departamento, Coordenação de Programa de Pós-graduação 

Acadêmico, Coordenação de Programa de Pós-graduação Profissional, Unidades Administrativas 

Departamentais, Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão Departamentais e Órgãos de Apoio 

Departamentais – por intermédio dos quais planeja, programa e executa suas atividades – definidos como 

se segue: 

I- Departamento: unidade dotada de lotação que possui Função Gratificada (FG) vinculada ao seu 

responsável. A Chefia do Departamento está lotada nesta unidade. Possui regimento próprio, 

sujeito à homologação pelo Conselho Setorial. 

II- Unidades Administrativas Departamentais (UA-Dep): unidades dotadas de lotação que podem 

ser criadas por meio de Comissão de Gestão Administrativa e que possuem FG vinculada aos seus 

responsáveis. São subordinadas ao Departamento e constituídas por unidades administrativas de 

maior responsabilidade. 

III- Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão Departamentais (OA-Dep): órgãos não 

dotados de lotação de FG e de FCC vinculadas ao seu responsável, que podem ser criados por meio 

de Comissão de Gestão Administrativa. São subordinados ao Departamento e podem ser criados 

por meio de Comissão de Gestão Administrativa Departamental (CGA-Dep). Os encarregados por 

estes órgãos não poderão receber FG em razão das responsabilidades atribuídas a eles. Servidores 

podem auxiliar nessas atividades, desde que lotados no Departamento. Estas unidades possuem 

regimento próprio, sujeito à homologação pela Plenária Departamental e pelo Conselho Setorial. 

IV- Órgãos de Apoio Departamentais (OAp-Dep): órgãos não dotados de lotação de FG e de FCC, 

que podem ser criados por meio de Comissão de Gestão Administrativa. São subordinados ao 

Departamento e podem ser criados por meio de Comissão de Gestão Administrativa Departamental 

(CGA-Dep). Servidores podem auxiliar suas atividades, estando lotados no Departamento a que 

tais órgãos estejam vinculados. Não possuem regimento próprio e atendem a demandas internas do 

departamento em questão, ligadas à distribuição de atividades. 

Art. 4 º   O DECISO dispõe de uma estrutura de apoio interno, formada, de origem, por Unidades 

Administrativas (UA-Dep), Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão (OA-Dep) e Órgãos de 

Apoio (OAp-Dep), que podem ser extintos, unidos ou acrescentados por meio de Comissão de Gestão 

Administrativa Departamental (CGA-Dep) ou Setorial (CGA-SCH), quando for o caso. Esta estrutura 

contará com as seguintes seções: 

I- Órgão de Atendimento ao Departamento (OAp-Dep); 

II- Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-graduação Acadêmico (OAp-Dep); 

III- Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-graduação Profissional (OAp-Dep). 
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TÍTULO III 

Da Administração Departamental 

Art. 5 º São órgãos de administração departamental: 

I- Plenária departamental; 

II- Chefia do Departamento; 

III- Câmara Departamental, quando for o caso; 

IV- Comissão de Gestão Administrativa Departamental (CGA-Dep); 

V- Órgão de Atendimento ao Departamento (OAp-Dep); 

VI- Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-graduação Acadêmico (OAp-Dep); 

VII- Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-graduação Profissional (OAp-Dep). 

CAPÍTULO I  

Da Plenária Departamental 

Art. 6 º A Plenária, órgão superior deliberativo e consultivo do Departamento, é integrada: 

I- Pela chefia, como Presidente; 

II- Pela Suplência da Chefia; 

III- Pelo corpo docente; 

IV- Por representante técnico-administrativo escolhido entre seus pares; 

V- Por representantes do corpo discente de graduação ou pós-graduação, indicados pelos Diretórios 

e Centros Acadêmicos dos cursos prioritariamente atendidos pelo Departamento, na proporção de 

1/5 (um quinto) do total de membros, desprezada a fração, com mandato anual, permitida a 

recondução. 

Art. 7 Além de outras atribuições legais, compete à Plenária: 

I- Homologar as eleições da Chefia e Suplente da Chefia de Departamento; 

II- Propor sua destituição, quando for o caso, após conclusão de processo administrativo, mediante 

voto secreto de 2/3 (dois terços) dos membros do Departamento; 

III- Indicar representantes nos Colegiados de Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação, 

na Câmara Departamental, em comitês e comissões; 

IV- Elaborar lista de nomes para comissões julgadoras de concursos públicos e de processos seletivos 

de pessoal docente; 

V- Apreciar resultados de concursos públicos e processos seletivos; 

VI- Propor a nomeação de professores e contrato de professores substitutos; 

VII- Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 

VIII- Elaborar normas de trabalho, distribuindo entre os membros do Departamento os encargos de 

ensino, pesquisa e extensão; 
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IX- Aprovar normas de trabalho, distribuindo entre os membros do Departamento os encargos de 

ensino, pesquisa e extensão; 

X- Aprovar deliberações das Comissões de Gestão Administrativa Setorial e Departamental; 

XI- Elaborar a proposta orçamentária do Departamento; 

XII- Elaborar os planos de ensino, atendidas as diretrizes fixadas pelos Colegiados de Curso e propor 

a inclusão, modificação ou exclusão de disciplinas; 

XIII- Aprovar os programas, designar professores e propor o número de vagas discentes nas disciplinas 

ofertadas pelo Departamento; 

XIV- Promover o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão e aprovar os projetos 

elaborados pelos docentes; 

XV- Propor a admissão, relotação ou afastamento dos professores e demais servidores, bem como o 

regime de trabalho a ser observado, e opinar sobre os pedidos e propostas de remoção e 

transferência; 

XVI- Elaborar e aprovar o Regimento do Departamento e decorrentes atualizações, quando considerar 

necessário; 

XVII- Decidir sobre revisão de prova, na forma estabelecida pela legislação vigente na UFPR; 

XVIII- Aprovar os planos dos cursos de especialização, aperfeiçoamento, capacitação e extensão, 

vinculados ao Departamento; 

XIX- Aprovar o programa dos concursos para provimento dos cargos da carreira de magistério, e das 

provas de seleção para a contratação de professor substituto; 

XX- Recorrer ao Conselho Setorial sobre as decisões do Chefe do Departamento; 

XXI- Supervisionar a aplicação dos recursos que forem atribuídos ao Departamento em orçamento ou 

que lhe tenham sido destinados a qualquer título; 

XXII- Aprovar o Regimento dos Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão Departamentais 

(OA-Dep), quando houver; 

XXIII- Opinar sobre processos de adaptação curricular (equivalência de disciplinas e aproveitamento de 

conhecimento), quando solicitado. 

CAPÍTULO II 

Da Chefia do Departamento 

Art. 8 A Chefia e a Suplência caberão a ocupantes dos cargos da carreira de magistério em exercício, 

eleitos em eleições diretas e secretas, por servidores docentes e técnicos administrativos e por discentes 

nos termos de resolução própria do Conselho Universitário, para um período de 02 (dois) anos, podendo 

ser reconduzidos uma vez. 

§ 1o A Chefia, nos seus impedimentos, será substituída pela Suplência, e, na ausência de ambos, por 

aquele, dentre os docentes do Departamento, mais antigo no magistério da Universidade. 

§ 2o A Chefia e a Suplência perderão seus mandatos mediante voto secreto de 2/3 (dois terços) dos 

membros que compõem o Departamento, por infrações apuradas em processos administrativos. 
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§ 3o A Chefia exercerá o cargo em regime de tempo integral. 

§ 4o É vedada a acumulação das funções de chefe de departamento com quaisquer outras de direção ou 

de representação em órgãos colegiados superiores da Universidade. 

Art. 9 Além de outras atribuições legais, compete à chefia do Departamento: 

I- Administrar e superintender as atividades do Departamento; 

II- Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos da administração e cooperar com os serviços 

de ensino, pesquisa e extensão; 

III- Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária, bem como dos planos de trabalho do 

Departamento; 

IV- Apresentar à Diretora ou ao Diretor relatório das atividades do Departamento, quando solicitado; 

V- Participar, como membro, do Conselho Setorial; 

VI- Convocar e presidir as reuniões da Plenária e da Câmara Departamental, com direito ao voto, 

inclusive ao voto de qualidade; 

VII- Zelar pela eficiência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

VIII- Requisitar material permanente e de consumo; 

IX- Propor à Diretora ou ao Diretor do SCH a instauração de procedimentos disciplinares; 

X- Representar o Departamento perante os órgãos da Universidade; 

XI- Administrar as finanças do Departamento; 

XII- Supervisionar os planos dos cursos de especialização, aperfeiçoamento, capacitação e extensão; 

XIII- Supervisionar a execução dos projetos e programas departamentais de ensino, pesquisa e extensão; 

XIV- Supervisionar a distribuição dos encargos de ensino, pesquisa e extensão entre os membros do 

Departamento; 

XV- Controlar a frequência dos docentes e dos servidores técnico-administrativos; 

XVI- Aprovar a escala anual de férias de docentes e dos servidores técnico-administrativos; 

XVII- Designar comissões e relatores para matérias a serem apreciadas pela plenária departamental. 

XVIII- Decidir sobre aceitação de matrículas em disciplinas isoladas e sobre dispensa de seus pré-

requisitos, à vista da formação do requerente, consideradas as condições previstas no Regimento 

Geral – UFPR; 

XIX- Encaminhar processos de adaptação curricular (equivalência de disciplinas e aproveitamento de 

conhecimento); 

XX- Coordenar, dirigir e executar as atividades administrativas de ensino, pesquisa e extensão 

propostas pela Comissão de Gestão Administrativa do Departamental (CGA-Dep); 

XXI- Oferecer apoio administrativo aos Cursos de Graduação, aos Programas de Pós-graduação 

Acadêmicos e Profissionais, às Unidades Administrativas, aos Órgãos Auxiliares de Ensino 

Pesquisa e Extensão e aos Órgãos de Apoio vinculados ao Departamento. 
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XXII- Administrar o uso e a conservação do seu espaço físico, mobiliário, equipamentos e material de 

consumo. 

XXIII- Exercer outras atribuições previstas em Lei, Regulamento ou Regimento. 

CAPÍTULO III 

Da Câmara Departamental  

Art. 10 Sempre que o Departamento contar com 20 (vinte) ou mais docentes poderá haver uma Câmara 

Departamental, órgão deliberativo e consultivo do Departamento, constituída: 

I- Pela Chefia, como Presidente; 

II- Pela Suplência de Chefe; 

III- Por 01 (um) representante de cada categoria docente ou da área de conhecimento, a critério da 

plenária departamental; 

IV- Por representante técnico-administrativo escolhido entre seus pares; 

V- Por 01 (um) dos representantes do corpo discente, indicado pela plenária departamental. 

Parágrafo único – Quando o Departamento tiver menos de 20 (vinte) docentes, as atribuições previstas 

no artigo subsequente caberão à Plenária Departamental. 

Art. 11 Compete à Câmara Departamental: 

I- Elaborar normas de trabalho, distribuindo entre os membros do Departamento os encargos de 

ensino, pesquisa e extensão; 

II- Aprovar normas de trabalho, distribuindo entre os membros do Departamento os encargos de 

ensino, pesquisa e extensão; 

III- Aprovar deliberações das Comissões de Gestão Administrativa Setorial e Departamental; 

IV- Elaborar a proposta orçamentária do Departamento; 

V- Elaborar os planos de ensino, atendidas as diretrizes fixadas pelo Colegiado de Curso e propor a 

inclusão, modificação ou exclusão de disciplinas; 

VI- Aprovar os programas, designar professores e propor o número de vagas discentes nas disciplinas 

ofertadas pelo Departamento; 

VII- Promover o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão e aprovar os projetos 

elaborados pelos docentes; 

VIII- Elaborar o Regimento do Departamento e decorrentes atualizações, quando considerar necessário 

e submetê-lo à plenária departamental; 

IX- Decidir sobre revisão de prova, na forma estabelecida pela legislação vigente na UFPR; 

X- Supervisionar a aplicação dos recursos que forem atribuídos ao Departamento em orçamento ou 

que lhe tenham sido destinados a qualquer título; 

XI- Orientar sobre processos de adaptação curricular (equivalência de disciplinas e aproveitamento 

de conhecimento), quando solicitado. 
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Parágrafo único – As deliberações oriundas da Câmara Departamental serão homologadas pela Plenária 

Departamental. 

CAPÍTULO IV 

Da Comissão de Gestão Administrativa Departamental  

Art. 12 O Departamento poderá constituir Comissão de Gestão Administrativa Departamental (CGA-

SCH), que terá as seguintes funções e respeitará as normas e configurações que seguem: 

§ 1º A Comissão de Gestão Administrativa será responsável por: 

I- Sugerir a criação, a união e a extinção de Unidades Administrativas Departamentais (UA-Dep), 

Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão Departamentais (OA-Dep) e Órgãos de Apoio 

Departamentais (UA-Dep), em suporte às suas atividades internas ou em suporte ao Departamento, 

às Coordenações de Curso, aos Programas de Pós-graduação Acadêmicos ou Profissionais aos 

Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e Extensão Departamentais (OA-Dep); 

II- Definir quais servidores técnico-administrativos lotados no Departamento ou em uma de suas 

Unidades Administrativas (UA-Dep) auxiliarão as atividades das UA-Dep, OA-Dep ou OAp-Dep 

em questão; 

III- Indicar o responsável pelas UA-Dep, OA-Dep e OAp-Dep; 

IV- Descrever as atividades a serem exercidas pelas UA-Dep, OA-Dep e OAp-Dep criados e 

redistribuir as atividades das unidades ou órgãos extintos, quando couber. 

§ 2º Caberá ao Departamento organizar suas UA-Dep, seus OA-Dep e seus OAp-Dep em conformidade 

com as seguintes configurações: 

I- Cada uma das atividades a seguir deverá ser desempenhada por, pelo menos, um servidor técnico-

administrativo: de Departamento; de Coordenação de Curso de Graduação; de Programa de Pós-

graduação Acadêmica; e de Programa de Pós-graduação Profissional – quando houver, em cada 

um dos casos citados; 

II- Em caso de haver a fusão entre UA, OA e OAp, a quantidade de servidores técnico-

administrativos que auxiliam as atividades das novas unidades ou órgãos deve ser mantida; 

III- Em caso de fusão entre UA, OA e OAp, os servidores técnico-administrativos que auxiliam as 

atividades destas unidades ou órgãos devem compartilhar as suas atividades e os mesmos espaços 

físicos; 

IV- Os servidores técnico-administrativos não poderão auxiliar duas ou mais unidades ou órgãos 

distintos, a não ser que haja a união formal das unidades ou dos órgãos em questão ou a anuência 

de todos os servidores envolvidos. 

§ 3º A CGA-Dep será constituída sempre que houver necessidade, a pedido da Chefia do Departamento 

ou de metade dos servidores técnico-administrativos lotados no Departamento e que auxiliam atividades 

dele ou de alguma das unidades ou órgãos envolvidos ou a serem criados. 

§ 4º A CGA-Dep será composta pelos servidores técnico-administrativos que auxiliam ou auxiliarão as 

atividades das unidades ou órgãos a serem criados, unidos ou extintos, pela Chefia do Departamento e 

por um docente responsável pela unidade ou órgão envolvido a ser criado. 
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§ 5º Os membros CGA-Dep definirão agenda, atribuições e outras normas para funcionamento dela por 

meio de maioria simples. 

§ 6º As deliberações da CGA-Dep serão tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes. 

Em caso de empate, a Chefia do Departamento terá voto de qualidade. 

§ 7º As decisões da CGA-Dep deverão ser aprovadas, por meio de maioria simples, em plenária 

departamental. 

CAPÍTULO V 

Do Órgão de Atendimento ao Departamento  
Art. 13 O responsável pelo órgão é a Chefia do Departamento. 

Art. 14 É função do responsável do Órgão de Atendimento ao Departamento, além de outras atribuições 

legais: 

§ 1 Reuniões plenárias: 

I- Convocar os docentes e representantes (técnico-administrativos e discentes); 

II- Estabelecer calendário mensal das reuniões; 

III- Elaborar a pauta. 

§ 2 Concursos públicos: 

I- Verificar necessidade de docente e disponibilidade de vaga; 

II- Definir e aprovar programa e banca e demais dados relativos ao concurso; 

III- Aplicar provas de títulos, escrita e didática, prática se for o caso. 

§ 3 Processos seletivos para contratação de professores substitutos: 

I- Verificar a necessidade de professor; 

II- Verificar a disponibilidade de vaga; 

III- Definir e aprovar o programa; 

IV- Indicar a banca; 

V- Definir a área; 

VI- Definir o regime de trabalho; 

VII- Redigir os documentos pertinentes; 

VIII- Redigir editais e portarias; 

IX- Aplicar as provas pertinentes ao processo seletivo; 

X- Homologar o resultado. 

§ 4 Férias dos servidores: 

I- - Gerir e analisar as solicitações. 

§ 5 Processos eleitorais: 
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I- Verificar vigência do mandato; 

II- Designar comissão eleitoral; 

III- Redigir documentos afins; 

IV- Designar mesa receptora; 

V- Participar da mesa receptora; 

VI-  Homologar e divulgar o resultado. 

§ 6 Pedidos de afastamento e de licenças: 

I- Avaliar o pedido de afastamento e de licenças. 

§ 7 Atividades de extensão: 

I- Gerir atividades de extensão. 

§ 8 Processos de seleção de bolsistas: 

I- Verificar a necessidade de bolsistas no Departamento. 

II- Estabelecer as normas de preenchimento das vagas. 

§ 9 Frequência dos servidores: 

I- Verificar a frequência do pessoal; 

II- Analisar as ausências e outras ocorrências; 

III- Encaminhar documentos à Junta Médica; 

IV- Gerir os registros no Sistema Administrativo. 

§ 10 Questões gerais referentes aos discentes: 

I- Conceder autorização de vaga para disciplinas eletivas e isoladas; 

II- Indicar, quando necessário, banca para revisão de prova. 

§ 11 Disciplinas: 

I- Gerenciar o plano de ensino das disciplinas; 

II- Receber proposta das Coordenações; 

III- Atribuir docentes; 

IV- Analisar a abertura de turmas. 

§ 12  Atividades laboratoriais: 

I- Gerir atividades do laboratório. 

Art. 15 É de responsabilidade do órgão, além de outras atribuições legais: 

§ 1 Reuniões plenárias: 

I- Providenciar material necessário; 

II- Providenciar a logística; 
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III- Divulgar reuniões; 

IV- Secretariar as reuniões; 

V- Elaborar e emitir ata e extratos de ata; 

VI- Encaminhar as deliberações pertinentes. 

§ 2 Concursos públicos: 

I- Assessorar e preparar, abrir, tramitar e encaminhar processo de solicitação de abertura de 

concurso; 

II- Providenciar logística; 

III- Homologar inscrições; 

IV- Homologar e divulgar o resultado. 

§ 3 Processos seletivos para contratação de professores substitutos: 

I- Preparar, abrir, tramitar e encaminhar processo de solicitação de abertura de concurso; 

II- Disponibilizar editais e portarias; 

III- Providenciar o apoio logístico; 

IV- Realizar as inscrições dos candidatos; 

V- Apreciar as inscrições; 

VI- Divulgar o resultado. 

§ 4 Notas e avaliações dos discentes: 

I- Imprimir e distribuir boletins para os docentes; 

II- Divulgar boletim de notas; 

III- Receber boletins; 

IV- Coletar assinatura da chefia. 

§ 5 Férias dos servidores: 

I- Receber a listagem; 

II- Coletar assinatura de ciência do responsável; 

III- Encaminhar solicitações de alterações dos períodos de férias. 

§ 6 Processos eleitorais: 

I- Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo; 

II- Divulgar documentos afins; 

III- Receber inscrições; 

IV- Providenciar logística. 

§ 7 Pedidos de afastamento e de licenças: 
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I-  Receber as solicitações de afastamento; 

II-  Verificar a documentação apresentada; 

III- Redigir documentos pertinentes; 

IV- Preparar, abrir, tramitar e concluir processo administrativo; 

V- Dar ciência ao interessado. 

§ 8 Atividades de extensão: 

I- Tramitar e acompanhar processo; 

II- Fornecer formulários e legislação para o preparo da proposta; 

III- Emitir certificados e certidões; 

IV- Dar apoio logístico para a realização. 

§ 9 Processos de seleção de bolsistas: 

I- Abrir, tramitar, acompanhar e encerrar processo; 

II- Divulgar chamadas dos diversos programas, as normas de preenchimento das vagas e os 

resultados; 

III- Realizar as inscrições dos candidatos. 

§ 10 Questões gerais referentes aos discentes: 

I- Fornecer programas de disciplinas; 

II- Orientar sobre normas e legislação da instituição; 

III- Prestar informações acadêmicas; 

IV- Receber e encaminhar requerimento de segunda chamada; 

V- Gerenciar pedidos de matrícula em disciplinas isoladas; 

VI- Receber e encaminhar solicitação de revisões de prova e segunda avaliação final; 

VII- Verificar a disponibilidade de vaga para disciplina eletiva e isolada. 

§ 11 Disciplinas: 

I- Organizar o arquivo dos planos de ensino das disciplinas; 

II- Tramitar turmas para matrícula; 

III- Providenciar logística; 

IV-Inativar as turmas sem matrículas no sistema. 

§ 12 Público externo: 

I- Prestar informações sobre a Universidade; 

II- Fornecer documentos referentes à vida acadêmica de ex-alunos; 

III- Prestar informações sobre análises técnicas e assessorias à comunidade. 
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§ 13 Atividades laboratoriais: 

I- Arquivar laudos e exames; 

II- Auxiliar na realização de atividades práticas e científicas; 

III- Controlar estoque de materiais; 

IV- Descartar materiais; 

V- Disponibilizar dados e relatórios; 

VI- Solicitar manutenção de equipamentos e laboratórios. 

Art. 16 O atendimento aos docentes e ao público externo é a atividade preponderante do órgão. Perante 

outras tarefas, ela tem maior importância e deve ser realizada, em situações normais, prioritariamente.   

CAPÍTULO VI 

Do Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-graduação Acadêmico (OAp-Dep). 

Art. 17 O responsável pelo órgão é o docente detentor de Função de Coordenação do Curso vinculado 

ao Programa de Pós-graduação Acadêmico. 

Art. 18 É função do responsável do órgão, além de outras atribuições legais: 

§ 1 Relatório CAPES e similares: 

I- Solicitar aos docentes e discentes atualizações do currículo Plataforma Lattes e dos sistemas de 

gestão necessários, além de outros dados em outros sistemas; 

II- Validar e inserir dados no Sistema. 

§ 2 Matrículas: 

I- Elaborar calendário; 

II- Elaborar grade horária de disciplinas; 

III- Distribuir disciplinas; 

IV- Definir ensalamento. 

§ 3 Processo seletivo: 

I- Gerir ou constituir comissão para gerir Edital e etapas de seleção. 

§ 4 Acordo de cooperação: 

I- Elaborar e promover proposta de acordo de cooperação; 

II- Formalizar, após a homologação da proposta, o processo e encaminhar ao Conselho Setorial para 

manifestação. 

§ 5 Defesas: 

I- Homologar banca da defesa no Colegiado; 

II- Gerir conflitos. 

§ 6 Reunião do colegiado: 
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I- Elaborar pauta; 

II- Encaminhar Ofício com pauta para os membros do colegiado convocando para reunião; 

III- Preparar reunião; 

IV- Encaminhar as deliberações pertinentes. 

§ 7 Bolsas de estudos: 

I- Constituir comissão de bolsa; 

II- Selecionar e classificar os candidatos ou constituir comissão para tal finalidade; 

III- Aprovar o resultado em reunião do colegiado. 

§ 8 Diploma: 

I- Autorizar solicitação de diploma. 

§ 9 Qualificação: 

I- Gerir conflitos e situações adversas. 

§ 10 Diários de classe: 

I- Definir prazos; 

II- Gerir e solicitar aos docentes o preenchimento dos diários. 

§ 11 Processos eleitorais: 

I- Verificar vigência do mandato; 

II- Designar comissão eleitoral; 

III- Redigir documentos afins; 

IV- Designar mesa receptora; 

V- Homologar resultado. 

§ 12 Prorrogação de prazos: 

I- Levar ao colegiado para avaliação. 

§ 13 Prática de docência: 

I- Tomar ciência e assinar documentos. 

§ 14 Aproveitamento e equivalência: 

I- Levar ao colegiado para avaliação. 

§ 15 Diárias e passagens: 

I- Avaliar solicitação; 

II- Gerir recursos; 

III- Elaborar e assinar memorando. 

§ 16 Aluno especial: 
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I- Gerir processo de seleção; 

II- Planejar formulário de inscrições e critérios; 

III- Estabelecer calendário. 

§ 17 Sistemas de gestão da CAPES e de outros órgãos externos (ex. Sucupira): 

I- Solicitar aos docentes e discentes atualizações do currículo Plataforma Lattes e dos sistemas de 

gestão necessários, além de outros dados em outros sistemas; 

II- Validar e inserir dados no Sistema. 

§ 18 Sistemas de gestão da UFPR (ex. SIGA): 

I- Gerir situações adversas. 

II- Gerir dados e atualizações do sistema. 

Art. 19 É de responsabilidade do órgão, além de outras atribuições legais: 

§ 1 Relatório CAPES: 

I- Levantar os dados de docentes e discentes; 

II- Apoiar administrativamente os processos relacionados aos relatórios; 

III- Encaminhar o relatório preenchido. 

§ 2 Matrículas: 

I- Lançar dados no sistema; 

II- Solicitar aos docentes a gestão dos alunos em suas respectivas disciplinas; 

III- Divulgar grade horária e orientações sobre matrículas; 

IV- Corrigir os processos de matrícula. 

§ 3 Processo seletivo: 

I- Divulgar Edital; 

II- Gerir inscrições e receber documentação; 

III- Realizar as etapas do processo seletivo; 

IV- Divulgar resultados. 

§ 4 Acordo de cooperação: 

I- Receber a manifestação de interesse de professores e alunos do Programa; 

II- Encaminhar ao Colegiado do Programa para apreciação e homologação, com a indicação do 

coordenador e vice-coordenador do acordo; 

III- Formalizar, após a homologação da proposta, o processo e encaminhar ao Conselho Setorial para 

manifestação; 

IV- Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo. 

§ 5 Defesas: 
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I- Receber os exemplares da dissertação e tese, com o ofício do orientador indicando a banca e 

marcando a defesa; 

II- Encaminhar carta convite para os membros da banca, aluno e o diretor do Setor; 

III- Divulgar banca de defesa; 

IV- Receber informações e providenciar diárias e passagens de docentes, bem como as prestações de 

contas; 

V- Providenciar logística. 

§ 6 Reunião do colegiado: 

I- Receber os pedidos dos discentes e docentes. 

II- Abrir processos internos com a documentação e informação do requerente; 

III- Encaminhar os processos internos ao relator designado; 

IV- Secretariar reunião; 

V- Elaborar ata; 

VI- Emitir extratos de ata. 

§ 7 Bolsas de estudos: 

I- Divulgar edital de disponibilidade de bolsas de estudo; 

II- Receber as inscrições dos candidatos interessados; 

III- Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo; 

IV- Gerir periodicamente o cadastramento do bolsista junto à CAPES. 

§ 8 Diploma: 

I- Solicitar documentação necessária; 

II- Encaminhar documentos. 

§ 9 Qualificação: 

I- Providenciar logística; 

II- Encaminhar e tramitar documentos. 

§ 10  Diários de classe: 

I- Solicitar informações aos docentes; 

II- Solicitar assinatura dos docentes; 

III- Atualizar sistema. 

§ 11  Processos eleitorais: 

I- Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo; 

II- Divulgar o resultado. 
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§ 12  Prorrogação de prazos: 

I- Lançar dados no sistema; 

II- Informar e orientar os interessados. 

§ 13  Prática de docência: 

I- Lançar dados no sistema; 

II- Informar e orientar os interessados. 

§ 14 Aproveitamento e equivalência: 

I- Lançar dados no sistema; 

II- Informar e orientar os interessados. 

§ 15  Diárias e passagens: 

I- Tramitar e gerir processo; 

II- Informar e orientar os interessados. 

§ 16  Aluno especial: 

I- Apoiar processo de seleção; 

II- Lançar dados no sistema; 

III- Informar e orientar os interessados. 

§ 17  Sistema de gestão externo à UFPR (ex. Sucupira): 

I- Apoiar administrativamente os processos relacionados ao sistema. 

§ 18  Sistema de gestão da UFPR (ex. SIGA): 

I- Alimentar e atualizar dados no sistema. 

Art. 20 O atendimento aos discentes e ao público externo é a atividade preponderante do órgão. Perante 

outras tarefas, ela tem maior importância e deve ser realizada, em situações normais, prioritariamente. 

CAPÍTULO VII 

Do Órgão de Atendimento ao Público do Programa de Pós-graduação Profissional (OAp-Dep). 

Art. 21 O responsável pelo órgão é o docente detentor de Função de Coordenação do Curso vinculado 

ao Programa de Pós-graduação Profissional. 

Art. 22 É função do responsável do órgão, além de outras atribuições legais: 

§ 1 Relatório CAPES e similares: 

I- Solicitar aos docentes e discentes atualizações do currículo Plataforma Lattes e dos sistemas de 

gestão necessários ou equivalente, além de outros dados em outros sistemas; 

II- Validar e inserir dados no Sistema. 

§ 2 Matrículas: 

I- Elaborar calendário; 
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II- Elaborar grade horária de disciplinas; 

III- Distribuir disciplinas; 

IV- Definir ensalamento. 

§ 3 Processo seletivo: 

I- Gerir ou constituir comissão para gerir Edital e etapas de seleção. 

§ 4 Acordo de cooperação: 

I- Elaborar e promover proposta de acordo de cooperação; 

II- Formalizar, após a homologação da proposta, o processo e encaminhar ao Conselho Setorial para 

manifestação. 

§ 5 Defesas: 

I- Homologar banca da defesa no Colegiado; 

II- Gerir conflitos. 

§ 6 Reunião do colegiado: 

I- Elaborar pauta; 

II- Encaminhar Ofício com pauta para os membros do colegiado convocando para reunião; 

III- Preparar reunião; 

IV- Encaminhar as deliberações pertinentes. 

§ 7 Bolsas de estudos: 

I- Constituir comissão de bolsa; 

II- Selecionar e classificar os candidatos ou constituir comissão para tal finalidade; 

III- Aprovar o resultado em reunião do colegiado. 

§ 8 Diploma: 

I- Autorizar solicitação de diploma. 

§ 9 Qualificação: 

I- Gerir conflitos e situações adversas. 

§ 10 Diários de classe: 

I- Definir prazos; 

II- Gerir e solicitar aos docentes o preenchimento dos diários. 

§ 11 Processos eleitorais: 

I- Verificar vigência do mandato; 

II- Designar comissão eleitoral; 

III- Redigir documentos afins; 
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IV- Designar mesa receptora; 

V- Homologar resultado. 

§ 12 Prorrogação de prazos: 

I- Levar ao colegiado para avaliação. 

§ 13 Prática de docência: 

I- Tomar ciência e assinar documentos. 

§ 14 Aproveitamento e equivalência: 

I- Levar ao colegiado para avaliação. 

§ 15 Diárias e passagens: 

I- Avaliar solicitação; 

II- Gerir recursos; 

III- Elaborar e assinar memorando. 

§ 16 Aluno especial: 

I- Gerir processo de seleção; 

II- Planejar formulário de inscrições e critérios; 

III- Estabelecer calendário. 

§ 17 Sistemas de gestão da CAPES e de outros órgãos externos (ex. Sucupira): 

I- Solicitar aos docentes e discentes atualizações do currículo Plataforma Lattes e dos sistemas de 

gestão necessários, além de outros dados em outros sistemas; 

II- Validar e inserir dados no Sistema. 

§ 18 Sistemas de gestão da UFPR (ex. SIGA): 

I- Gerir situações adversas. 

II- Gerir dados e atualizações do sistema. 

Art. 23 É de responsabilidade do órgão, além de outras atribuições legais: 

§ 1 Relatório CAPES e similares: 

I- Levantar os dados de docentes e discentes; 

II- Apoiar administrativamente os processos relacionados aos relatórios; 

III- Encaminhar o relatório preenchido. 

§ 2 Matrículas: 

I- Lançar dados no sistema; 

II- Solicitar aos docentes a gestão dos alunos em suas respectivas disciplinas; 

III- Divulgar grade horária e orientações sobre matrículas; 
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IV- Corrigir os processos de matrícula. 

§ 3 Processo seletivo: 

I- Divulgar Edital; 

II- Gerir inscrições e receber documentação; 

III- Realizar as etapas do processo seletivo; 

IV- Divulgar resultados. 

§ 4 Acordo de cooperação: 

I- Receber a manifestação de interesse de professores e alunos do Programa; 

II- Encaminhar ao Colegiado do Programa para apreciação e homologação, com a indicação do 

coordenador e vice-coordenador do acordo; 

III- Formalizar, após a homologação da proposta, o processo e encaminhar ao Conselho Setorial para 

manifestação; 

IV- Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo. 

§ 5 Defesas: 

I- Receber os exemplares da dissertação e tese, com o ofício do orientador indicando a banca e 

marcando a defesa; 

II- Encaminhar carta convite para os membros da banca, aluno e o diretor do Setor; 

III- Divulgar banca de defesa; 

IV- Receber informações e providenciar diárias e passagens de docentes, bem como as prestações de 

contas; 

V- Providenciar logística. 

I- Reunião do colegiado: 

II- Receber os pedidos dos discentes e docentes. 

III- Abrir processos internos com a documentação e informação do requerente; 

IV- Encaminhar os processos internos ao relator designado; 

V- Secretariar reunião; 

VI- Elaborar ata; 

VII- Emitir extratos de ata. 

§ 6 Bolsas de estudos: 

I- Divulgar edital de disponibilidade de bolsas de estudo; 

II- Receber as inscrições dos candidatos interessados; 

III- Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo; 

IV- Gerir periodicamente o cadastramento do bolsista junto à CAPES. 
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§ 7 Diploma: 

I- Solicitar documentação necessária; 

II- Encaminhar documentos. 

§ 8 Qualificação: 

I- Providenciar logística; 

II- Encaminhar e tramitar documentos. 

§ 9 Diários de classe: 

I- Solicitar informações aos docentes; 

II- Solicitar assinatura dos docentes; 

III- Atualizar sistema. 

§ 10 Processos eleitorais: 

I- Preparar, abrir, tramitar e encerrar processo administrativo; 

II- Divulgar o resultado. 

§ 11 Prorrogação de prazos: 

I- Lançar dados no sistema; 

II- Informar e orientar os interessados. 

§ 12 Prática de docência: 

I- Lançar dados no sistema; 

II- Informar e orientar os interessados. 

§ 13 Aproveitamento e equivalência: 

I- Lançar dados no sistema; 

II- Informar e orientar os interessados. 

§ 14 Diárias e passagens: 

I- Tramitar e gerir processo; 

II- Informar e orientar os interessados. 

§ 15 Aluno especial: 

I- Apoiar processo de seleção; 

II- Lançar dados no sistema; 

III- Informar e orientar os interessados. 

§ 16 Sistemas de gestão da CAPES e de outros órgãos externos à UFPR (ex. Sucupira): 

I- Apoiar administrativamente os processos relacionados ao sistema. 

§ 17 Sistemas de gestão da UFPR (ex. SIGA): 
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I- Alimentar e atualizar dados no sistema. 

Art. 24 O atendimento ao discentes e ao público externo é a atividade preponderante do órgão. Perante 

outras tarefas, ela tem maior importância e deve ser realizada, em situações normais, prioritariamente. 

TÍTULO IV 

Do Regime Didático-Científico 

CAPÍTULO I 

Das disciplinas 

Art. 25 O Departamento manterá um elenco de disciplina, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, para oferta aos alunos da Universidade Federal do Paraná, nos níveis de graduação e pós-

graduação. 

Art. 26 As disciplinas de graduação poderão ser ofertadas a todos os cursos de graduação da 

Universidade Federal do Paraná mediante solicitação dos respectivos colegiados de curso. 

Art. 27 As disciplinas de pós-graduação poderão ser ofertadas a todos os cursos de pós-graduação da 

Universidade Federal do Paraná mediante solicitação dos respectivos colegiados de curso. 

Art. 28 Por proposição dos colegiados de curso, ou de membro da Plenária Departamental, e por esta 

aprovada, o Chefe do Departamento encaminhará ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão proposta 

de criação, alteração, ou extinção de disciplina. 

Art. 29 Será de competência da Plenária Departamental decidir sobre questões relacionados ao não 

cumprimento do plano de ensino em sua totalidade, obrigando-se o Departamento a assegurar, em 

qualquer caso, a integralização do ensino de cada disciplina, nos termos do programa e plano 

correspondentes. 

Art. 30 O Departamento atenderá a solicitação de ofertas de disciplinas dos Colegiados de Curso em 

função da disponibilidade de recursos materiais e humanos, atendidas as seguintes prioridades: 

I- Ofertas de disciplinas obrigatórias na periodização dos cursos, nos respectivos semestres letivos; 

II- Ofertas de disciplinas destinadas a formandos; 

III- Ofertas de outras disciplinas 

CAPÍTULO II 

Da Especialização, do Aperfeiçoamento e da Extensão 

Art. 31 A implantação de Cursos de Pós-graduação em sentido amplo (especialização ou 

aperfeiçoamento) será condicionada à disponibilidade de recursos materiais e financeiros e às condições 

apropriadas de qualificação do corpo docente na área de concentração do curso. 

Art. 32 O Conselho Setorial apreciará a adequação às normas vigentes e à pertinência ao escopo das 

atividades setoriais das propostas de cursos de especialização ou aperfeiçoamento, após aprovados nas 

plenárias dos departamentos envolvidos. 

Art. 33 As inscrições aos cursos de especialização ou aperfeiçoamento só serão abertas após a aprovação 

do curso pelo CEPE. 
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Art. 34 Os cursos de extensão e de capacitação serão oferecidos à comunidade com o propósito de 

divulgar conhecimentos e metodologias de trabalho, podendo desenvolver-se em nível universitário ou 

não, de acordo com o conteúdo e o sentido que assumirem em cada caso. 

CAPÍTULO III 

Da Atividade de Extensão 

Art. 35 O Departamento indicará para o Comitê Setorial de Extensão 01 (um) membro e respectivo 

suplente, preferencialmente doutores envolvidos em atividades de extensão. 

Art. 36 O mandato do representante e do suplente departamental no Comitê Setorial de Extensão e será 

de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 

CAPÍTULO IV 

Da Pesquisa 

Art. 37 Os projetos de pesquisa serão apreciados pela plenária departamental quando não ultrapassem 

seu âmbito, e pelo Conselho Setorial, quando envolverem mais de um Departamento ou Órgão 

Suplementar. 

Art. 38 O mandato do representante departamental no Comitê Setorial de Pesquisa e do suplente será 

de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 

Parágrafo único – A composição do Comitê Setorial de Pesquisa será renovada anualmente em metade 

de seus membros. 

TÍTULO IV 

Das Reuniões 

Art. 39 Os órgãos colegiados vinculados ao DECISO são os seguintes: 

I- Plenárias Departamentais; 

II- Câmaras Departamentais; 

III- Colegiados de Programas de Pós-graduação Acadêmicos e Profissionais; 

Art. 40 Os órgãos colegiados somente se reunirão com a maioria de seus membros, e o comparecimento 

terá caráter prioritário sobre outras atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1 Os órgãos colegiados se reunirão conforme calendário específico previamente definido pelos 

mesmos órgãos, salvo reuniões extraordinárias. 

§ 2 Para o cálculo do quórum de cada sessão será considerada a totalidade dos membros dos órgãos 

colegiados, descontadas as faltas justificadas. 

Art. 41 As reuniões contarão apenas com a presença de seus membros. Poderão estar presentes 

convidados, desde que com a anuência dos membros e para o ponto da ordem do dia que motivou o 

convite. 

Art. 42 A convocação para as sessões será feita por escrito, pelo Presidente do órgão colegiado ou por 

iniciativa de pelo menos 1/3 (um terço) dos seus membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas, nela devendo constar explicitamente a ordem do dia. 
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§ 1 Os assuntos não constantes da ordem do dia poderão ser discutidos, mas somente serão decididos 

mediante a concordância da maioria dos membros presentes. 

§ 2 Caso seja necessário, o prazo de antecedência da convocação pode ser reduzido a 24 (vinte e quatro) 

horas, devendo a ordem do dia limitar-se à decisão e votação da matéria objeto da convocação. 

Art. 43 Verificada a presença do número legal de membros, o Presidente abrirá a reunião do órgão 

colegiado. 

Parágrafo único – As sessões serão secretariadas por técnicos-administrativos da unidade ou órgão em 

reunião, ou, em caráter excepcional, por membro do órgão colegiado designado pelo Presidente. 

Art. 44 Nas reuniões ordinárias haverá uma parte do expediente destinada à discussão e aprovação das 

atas das sessões anteriores do órgão colegiado ainda não aprovadas, bem como de comunicações, e outra 

relativa à ordem do dia, na qual serão considerados os assuntos em pauta. 

§ 1 Não havendo reparo à ata, será ela considerada aprovada e subscrita pelo Presidente, pelo secretário 

e demais membros presentes. 

§ 2 Terminado o expediente, o Presidente fará a leitura da ordem do dia, iniciando a discussão e votação 

das demais questões pela ordem da pauta. 

Art. 45 A Secretária a ou o Secretário lavrará ata, fazendo dela constar: 

I-  Natureza da sessão, data, hora, local, nome do Presidente; 

II-  Nomes dos membros presentes, dos ausentes com justificativas e dos faltantes; 

III-  A discussão havida sobre a ata da sessão anterior e a respectiva votação; 

IV-  O expediente; 

V- A descrição da ordem do dia, com o número dos processos, nome dos relatores, discussões e a 

respectiva votação; 

VI- As comunicações finais com o registro dos assuntos que forem solicitados. 

Parágrafo único – Em casos excepcionais, mediante consulta à plenária, poderá o Presidente, antes do 

encerramento da sessão, mandar lavrar a ata, submetendo-a, logo em seguida, à aprovação do Conselho. 

Art. 46 O Presidente poderá designar relatores ou compor comissões para emitirem pareceres em 

processos ou requerimentos. 

§ 1 Os processos ou requerimentos serão encaminhados aos relatores ou Presidentes de comissões, que 

terão os pareceres discutidos e aprovados na sessão plenária ou de câmara. 

§ 2 Qualquer proposta de emenda deverá ser feita por escrito, salvo quando desobrigada pela plenária. 

Art. 47 Qualquer membro poderá requerer o adiamento da discussão pedindo vistas ao processo ou 

requerimento, ficando obrigado a apresentar o seu voto até a sessão seguinte, salvo prorrogação 

concedida pela plenária. 

Parágrafo único – O regime de urgência aprovado pela plenária impedirá a concessão de vista dos autos, 

salvo para o exame no recinto da plenária e na própria sessão. 
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Art. 48 As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes, 

ressalvados os casos regimentais ou legais em que seja exigido o voto de 2/3 (dois terços) dos seus 

membros. 

Art. 49 Para o processo de votação, serão observados os seguintes preceitos: 

I- Votação secreta nos casos expressos em regulamentos ou sempre que interessar ao Colegiado; 

II- Nos demais casos a votação será simbólica, podendo constar em ata o número de votos contra, a 

favor e as abstenções; 

III- Qualquer membro poderá consignar seu voto em ata; 

IV- Se algum membro requerer e a plenária aprovar, a votação será nominal; 

V- O Presidente terá o direito também ao voto de qualidade. 

Art. 50 O Presidente poderá vetar as decisões aprovadas pela plenária, até 10 (dez) dias após a reunião 

que deu origem ao ato. 

Parágrafo único – Em caso de veto, o Presidente convocará o órgão para, dentro de 15 (quinze) dias, 

tomar conhecimento das razões do mesmo, podendo o colegiado rejeitá-lo pelo voto de dois terços (2/3) 

de seus membros. 

TÍTULO V 

Dos Recursos 

Art. 51 Das decisões caberá pedido de reconsideração para o próprio órgão prolator, ou interposição de 

recurso para a instância imediatamente superior, na forma seguinte: 

I- Da Chefia de Departamento para a Plenária Departamental e da Coordenação do Programa de 

Pós-graduação para o Colegiado de Programa de Pós-graduação; 

II- Colegiado de Programa de Pós-Graduação, Direção e Vice Direção para o Conselho Setorial; 

III- Das Câmaras do Conselho Setorial para o Conselho Pleno; 

IV- Do Conselho Setorial, para o Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) ou 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), conforme a matéria. 

§ 1 O pedido de reconsideração deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da 

data da decisão originária. 

§ 2 Será de 10 (dez) dias corridos o prazo para a interposição de recurso, contado da data da publicação 

ou ciência formal da decisão, salvo se expresso diversamente em norma específica. 

Art. 52 Os pedidos de reconsideração e os recursos deverão ser julgados no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 53 Julgado o recurso, será o processo devolvido ao órgão recorrido para cumprimento da decisão. 

Parágrafo único – Os pedidos de reconsideração e os recursos não terão efeito suspensivo, salvo motivo 

relevante. 
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TÍTULO VI 

Das Eleições 

Art. 54 Para a escolha da Chefia e da Suplência de Departamento, Coordenadora ou Coordenador de 

Curso de Graduação e de Programas de Pós-graduação Acadêmicos e Profissionais, Vice Coordenadora 

ou Vice Coordenador de Curso de Graduação e de Pós-graduação, representante e suplente de 

representante do Setor junto ao CEPE, a eleição será direta. 

Art. 55 Poderão concorrer às eleições para o preenchimento dos cargos de Chefe de Departamento, 

Suplente de Chefe de Departamento e de Programa de Pós-graduação, Vice Coordenadora ou Vice 

Coordenador de Curso de Programa de Pós-graduação, representante do Setor junto ao CEPE e respectivo 

suplente, docentes da Carreira do Magistério Superior. 

Parágrafo único – Os cargos de Coordenadora ou Coordenador e Vice Coordenadora ou Vice 

Coordenador de curso de Pós-graduação em sentido estrito somente poderão ser preenchidos por 

portadores de título de Doutor ou equivalente. 

Art. 56 Aos 60 (sessenta) dias antecedentes ao término do mandato do/a chefe do departamento, do/a 

coordenador/a do Programa de Pós-graduação Acadêmico e do programa de pós-Graduação Profissional, 

as plenárias equivalentes aprovarão a constituição de uma Comissão Eleitoral Departamental ou dos 

Programas-de-Pós-Graduação, composta por representação de docentes, de técnicos-administrativos 

ativos e de discentes. 

Parágrafo único – A Comissão Eleitoral Departamental ou dos Programas de Pós-Graduação, ao elaborar 

as normas para eleições aos cargos previstos no caput deste Artigo, observará o mínimo de 70% (setenta 

por cento) de peso na participação do corpo docente. 

Art. 57 Compete à Reitoria nomear Chefes de Departamento, Suplentes de Chefe de Departamento, 

Coordenadoras ou Coordenadores de Curso e Vice Coordenadoras ou Vice Coordenadores de Curso de 

Graduação e de Pós-Graduação. 

Art. 58 A chefia departamental e os coordenadores de Pós-Graduação designarão Comissões Eleitorais 

destinadas a organizar tanto as consultas populares à comunidade acadêmica quanto às eleições. 

§ 1 Todas as eleições serão feitas por escrutínio secreto. 

§ 2 Tanto nas eleições para composição de lista de nomes, quanto para as eleições diretas, as votações 

serão uninominais, em escrutínio único. 

§ 3 Serão considerados eleitos, ou indicados para compor listas de nomes, os candidatos que obtiverem 

o maior número de votos. 

§ 4 A apuração das eleições poderá ser feita por comissão escrutinadora, designada no ato pela Comissão 

Eleitoral. 

§ 5 Da realização de eleições ou organização de listas de nomes lavrar-se-ão atas sucintas, devidamente 

assinadas, com a indicação individualizada dos resultados obtidos. 

§ 6 As listas serão encaminhadas à autoridade competente antes de extinto o mandato a preencher, 

observados os prazos prescritos em lei, ou, em caso de vacância, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes. 

Art. 59 Da eleição ou consulta popular caberá recurso ao Conselho Setorial, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob estrita arguição de ilegalidade, nas eleições para Chefe de Departamento, Suplente de 
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Chefe de Departamento, Coordenadora ou Coordenador de Curso de Pós-graduação, Vice Coordenadora 

ou Vice Coordenador de Curso de Graduação e de Pós-graduação. 

Art. 60 Sempre que houver empate, considerar-se-á eleito o mais antigo no exercício do magistério na 

Universidade. 

TÍTULO VIII 

Dos Direitos e dos Deveres da Comunidade Universitária 

Art. 61 Aos membros do corpo docente e técnico-administrativo serão atribuídos os direitos e deveres 

inerentes à atividade docente e administrativa, na forma da lei. 

Art. 62 Aos discentes são atribuídos os direitos e deveres inerentes a atividade estudantil, conforme a 

lei e os Regimentos da Universidade. 

TÍTULO IX 

Do Patrimônio, Recursos e Regime Financeiro 

CAPÍTULO I 

Do Patrimônio 

Art. 63 O patrimônio sob a administração do DECISO é constituído: 

I- Pelos imóveis em que funcionar; 

II- Pelo material de ensino e bens móveis; 

III- Pelos legados e doações regularmente aceitos. 

CAPÍTULO II 

Dos Recursos Financeiros 

Art. 64 Os recursos financeiros do DECISO provirão de: 

I- Dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas a qualquer título pela União, Estados, 

Municípios ou Autarquias; 

II- Doações e contribuições concedidas a qualquer título por pessoas físicas ou jurídicas; 

III- Taxas e emolumentos regulamentares; 

IV- Rendas provenientes de convênios, contratos e demais modalidades afins, realizados pelo 

Departamento e respectivas Unidades de Apoio Administrativo e Órgãos Auxiliares de Ensino, 

Pesquisa e de Extensão; 

V- Rendas eventuais. 

 

CAPÍTULO III 

Do Regime Financeiro 

Art. 65 Os rendimentos auferidos pelo Departamento de Sociologia, suas Coordenações de Curso de 

Pós-Graduação, suas Unidades de Apoio Administrativo, seus Órgãos Auxiliares de Ensino, Pesquisa e 
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de Extensão, pela cobrança de taxas e emolumentos, prestação de serviço, assistência e outras atividades 

específicas ou eventuais, ficarão vinculados à receita do SCH no orçamento geral da Universidade. 

Art. 66 Os convênios e acordos serão firmados pela administração superior da Universidade, conforme 

legislação vigente. 

 

TÍTULO X 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 67 Excluída a hipótese de exigência legal, o presente Regimento só poderá ser modificado por 

iniciativa da Chefia do Departamento ou de 1/3 (um terço), no mínimo, da Plenária Departamental. 

§ 1 A modificação exigirá o voto de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros Plenária Departamental, 

em reunião especialmente convocada, cabendo a aprovação final ao Conselho Setorial. 

§ 2 As alterações que envolverem matéria pedagógica deverão ser aprovadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, e só entrarão em vigor no ano seguinte ao de sua aprovação. 

Art. 68 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos por meio de Plenária Departamental. 

Art. 69 O presente Regimento entrará em vigor a partir de sua aprovação pelo Conselho Setorial, 

podendo ser alterado e ou complementado, desde que em conformidade com as regras de iniciativa e 

quórum mínimos de votação e submetido às instâncias competentes. 

XX de XX de 201X. 
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