
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
 
 
 

                              RESOLUÇÃO CUNI Nº 030, DE 15 DE MAIO DE 2012 
 
 

 
    O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o que foi 
deliberado em sua reunião de 15/5/2012,  

 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Diretoria de Gestão de 
Tecnologia da Informação, conforme anexo. 

 
Art. 2º Revogar a Resolução CUNI nº 064, de 6/9/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
ANTÔNIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

REGIMENTO INTERNO 
DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, designada pela 

sigla DGTI, é vinculada à Superintendência de Planejamento da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Gestão, tem por objetivo planejar, desenvolver e gerir as atividades da 
Tecnologia da Informação e de Comunicações da UFLA. 
 

Parágrafo único. As regras gerais estabelecidas neste regimento serão 
igualmente aplicadas aos órgãos subordinados à DGTI 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 
Art. 2º A DGTI terá um Diretor e um Vice-Diretor, servidores públicos do quadro 

permanente da UFLA, designados pelo Reitor, por indicação do Pró-Reitor de 
Planejamento e Gestão, ouvido o Superintendente de Planejamento. 

  
§ 1º Na escolha do Vice Diretor, deverá ser ouvido o Diretor da DGTI. 

 
§ 2º Caberá ao Vice-Diretor substituir o Diretor em seus afastamentos e 

impedimentos legais. 
 

Art. 3º A DGTI será composta pela seguinte estrutura administrativa:  
 
I. Diretoria  
II. Secretaria Administrativa;  
III. Coordenadoria de Suporte e Manutenção; 

a) Setor de Atendimento; 
b) Setor de Manutenção de Hardware 

IV. Coordenadoria de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações; 
a) Setor de Infraestrutura de Redes; 
b) Setor de Telefonia;  

V. Coordenadoria de Sistemas de Informação; 
VI. Coordenadoria de Administração de Redes e Sistemas; 
VII. Coordenadoria de Segurança da Informação; 

 
§ 1º Cada Coordenadoria terá um coordenador indicado pelo Diretor da DGTI, 

ouvido o Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, e designado pelo Reitor, sem 
hierarquização entre as Coordenadorias;  
 

§ 2º Cada Setor terá um chefe indicado pelo Diretor da DGTI e homologado 
pelo Pró Reitor de Planejamento e Gestão, sem hierarquização entre os setores. 
 

CAPÍTULO III 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 4º São finalidades da DGTI: 
 



  

 

I. Planejar, desenvolver e manter os sistemas de informação empregados 
para gestão da Instituição no âmbito da UFLA;  

II. Assessorar e dar suporte aos órgãos envolvidos nas atividades de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, no que tange à gestão da tecnologia da 
informação;  

III. Prover soluções de tecnologia da informação, automação de processos, 
comunicação eletrônica e armazenamento de dados;  

IV. Assessorar o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações na 
proposição e implementação da política de segurança da informação e demais normas 
especificas que regem o uso dos recursos computacionais na Instituição;  

V. Zelar pela disponibilidade e funcionamento dos serviços de rede, 
comunicação, processamento de dados e acesso à Internet;  

VI. Organizar e manter o cadastro dos usuários com acesso à rede de 
comunicação de dados da Instituição; 

VII. Fiscalizar o uso racional dos recursos de rede na UFLA;  
VIII. Assessorar o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação na 

elaboração, implementação e monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação, alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional;  

IX. Prestar serviços de manutenção em equipamentos de informática 
pertencentes ao patrimônio da Instituição, de acordo com as competências da equipe de 
trabalho;  

X. Dar suporte a softwares legalizados ou livres, utilizados no âmbito da 
Instituição, de acordo com as competências da equipe de trabalho;  

XI. Manter a segurança, a integridade e a confiabilidade das bases de 
dados e dos sistemas de informação da UFLA;  

XII. Promover, juntamente com a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, cursos de capacitação e aperfeiçoamento na área de tecnologias de 
informação e comunicação;  

XIII. Estimular e promover a inclusão digital dos membros da comunidade 
acadêmica;  

XIV. Estimular e promover a prática sustentável de gerenciamento e descarte 
de equipamentos eletrônicos, em consonância com a Diretoria de Meio Ambiente, bem 
como a economia de energia elétrica. 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 
Seção I 

Da Diretoria 
 

Art. 5º São competências do Diretor de Gestão e Tecnologia da Informação:  
 
I. Dirigir a DGTI, cumprir e fazer cumprir as normas e resoluções 

regimentais;  
II. Convocar e presidir as reuniões do Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação e do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações;  
III. Planejar, supervisionar e coordenar as atividades da DGTI;  
IV. Cumprir e fazer cumprir as normas e orientações dos Órgãos Superiores 

da UFLA;  
V. Baixar normas e atos de serviços relativos à DGTI;  
VI. Assessorar o Superintendente de Planejamento e o Pró-Reitor de 

Planejamento e Gestão em assuntos do âmbito de sua competência;  
VII. Promover estudos, reuniões e apresentar sugestões para a melhoria de 

serviços;  



  

 

VIII. Acompanhar a execução de contratos de prestação de serviços ligados 
diretamente às atribuições da DGTI;  

IX. Zelar pelo cumprimento das políticas de segurança, suporte e utilização 
dos recursos de informática na UFLA;  

X. Elaborar, juntamente com o Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da instituição; 

XI. Assessorar o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações na 
elaboração, divulgação e manutenção da Política de Segurança da Informação; 

XII. Apresentar anualmente relatório de gestão da DGTI à Pró-Reitora de 
Planejamento e Gestão, bem como ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;  

XIII. Alocar o pessoal disponível de acordo com as necessidades das 
divisões operacionais da DGTI;  

XIV. Aprovar horários especiais e cumprimento de horas extras para os 
servidores da DGTI, atendendo às necessidades de serviço;  

XV. Auxiliar o Superintendente de Planejamento na elaboração da proposta 
orçamentária anual da DGTI;  

XVI. Autorizar e formalizar os pedidos de capacitação dos servidores técnico- 
administrativos lotados na DGTI;  

XVII. Avaliar o desempenho dos servidores técnico-administrativos lotados na 
DGTI;  

XVIII. Definir prioridades na execução dos projetos e serviços dos setores da 
DGTI, em especial, nos casos de conflito de prazos entre diferentes projetos e serviços.  

Seção II 
Da Secretaria Administrativa 

 
Art. 6º A Secretaria Administrativa será exercida por um servidor técnico- 

administrativo do quadro da Universidade Federal de Lavras, e terá as seguintes 
atribuições:  
 

I. Coordenar e realizar os serviços gerais da secretaria;  
II. Receber, coordenar e distribuir os serviços solicitados aos setores da 

DGTI;  
III. Controlar os relatórios dos bolsistas e estagiários;  
IV. Controlar e registrar as entradas e saídas de material do estoque;  
V. Manter atualizado o inventário de patrimônio da DGTI;  
VI. Realizar os serviços de protocolo, expediente interno e arquivo;  
VII. Manter o controle de pessoal e folhas de ponto;  
VIII. Manter o controle de convênios e contratos celebrados que envolvam a 

atuação da DGTI;  
IX. Acompanhar os pedidos de compras;  
X. Zelar pela manutenção e segurança do prédio;  
XI. Controlar os pedidos de reprografia e correios; 
XII. Levantar as necessidades de capacitação dos servidores da DGTI e 

repassa-las à administração da UFLA. 
 

Seção III 
Da Coordenadoria de Suporte e Manutenção e Setores Vinculados 

 
Art. 7º A Coordenadoria de Suporte e Manutenção será responsável por 

receber, priorizar e dar encaminhamento aos pedidos de suporte e manutenção em 
serviços relacionados à Tecnologia da Informação e de equipamentos necessários a eles 
na UFLA. 
 



  

 

Art. 8º São atribuições do Coordenador de Suporte e Manutenção:  
 

I. Acompanhar e registrar todas as chamadas de suporte;  
II. Assessorar o Diretor da DGTI em assuntos do âmbito de sua 

competência;  
III. Distribuir as chamadas de suporte aos analistas das divisões 

competentes;  
IV. Organizar o horário dos monitores de rede, bem como fiscalizar o seu 

cumprimento;  
V. Reportar mensalmente ou quando solicitado às atividades da 

Coordenadoria ao Diretor da DGTI;  
VI. Alocar pessoal e priorizar serviços para assegurar a otimização do 

atendimento prestado pela equipe técnica e zelar pelo cumprimento das metas, 
responsabilidades e prioridades. 
 

Subseção I 
Do Setor de Atendimento 

 
Art. 9º São atribuições do Chefe Setor de Atendimento: 

 
I. Prestar atendimento “in loco” para toda a comunidade universitária, 

auxiliando na resolução de dúvidas no uso de aplicativos, além de configuração de redes, 
e-mail, impressoras, instalação de programas, antivírus e recuperação de dados; 

II. Atender às chamadas telefônicas e prestar suporte ao usuário com 
relação à instalação, configuração e utilização de programas diversos; 

III. Prestar suporte no uso de recursos computacionais da Instituição, 
quando se fizer necessário. 

Subseção II 
Do Setor de Manutenção de Hardware 

 
Art. 10. São atribuições do Chefe do Setor de Manutenção de Hardware: 
 
I. Diagnosticar e reparar eventuais falhas nos equipamentos patrimoniados 

da instituição; 
II. Indicar eventuais necessidades de assistência técnica especializada, 

encaminhando o processo de licitação dos serviços de terceiros, quando necessários.  

Seção IV 
Da Coordenadoria de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações e  

Setores Vinculados 
 

Art. 11. A Coordenadoria de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações será 
responsável pela infraestrutura da rede de dados da UFLA, cabendo a essa 
coordenadoria o cabeamento estruturado, lançamento e fusão de fibras ópticas, projetos 
de rede de dados, instalação e manutenção dos equipamentos de rede cabeada e rede 
sem fio do câmpus da UFLA. O Diretor da DGTI designará um supervisor para esta 
coordenadoria. 

 
Art. 12. São atribuições do Coordenador de Infraestrutura de Redes e 

Telecomunicações:  
 

I. Garantir o cumprimento das competências da coordenadoria; 



  

 

II. Elaborar e supervisionar projetos de redes e telecomunicações de novas 
edificações da UFLA; 

III. Assessorar o Diretor da DGTI em assuntos do âmbito de sua 
competência;  

IV. Especificar e acompanhar a aquisição de equipamentos e novas 
tecnologias; 

V. Buscar e pesquisar novas tecnologias e sugestões de melhoria da 
coordenadoria e da equipe; 

VI. Reportar periodicamente, ou quando solicitado, as atividades da 
coordenadoria ao Diretor da DGTI;  

VII. Promover o melhor funcionamento da coordenadoria, como também 
alocar recursos e priorizar serviços, para que a equipe técnica possa realizar melhor as 
atividades, assegurando, assim, o cumprimento das metas, responsabilidades, 
prioridades e o bem-estar físico e social;  

VIII. Levantar periodicamente as necessidades de capacitação da equipe da 
coordenadoria, e repassar estas informações para o responsável pela elaboração do 
plano de capacitação da UFLA. 

Art. 13. São finalidades da Coordenadoria de Infraestrutura de Redes e 
Telecomunicações:  

 
I. Monitorar e acompanhar o sistema de catracas eletrônicas e controles 

biométricos de acesso;  
II. Acompanhar o sistema de vídeosegurança; 
III. Coordenar a instalação, manutenção preventiva e corretiva de redes 

com cabeamento estruturado, redes de dados cabeada, sem fio, ativos de rede, switch e 
conversores;  

IV. Coordenar a instalação, manutenção preventiva e corretiva de cabos de 
fibra óptica, cabos de rede e enlaces em geral;  

V. Monitorar, zelar e providenciar manutenções periódicas, garantindo a 
eficiência do sistema de alimentação de energia elétrica da DGTI; 

VI. Manter atualizadas as bases de dados referentes à infraestrutura e 
telecomunicações, bem como emitir relatórios de acordo com a solicitação do superior; 

VII. Fiscalizar as atividades de prestadores de serviços e empresas 
terceirizadas na execução de projetos e serviços dentro da área atendida pela 
coordenadoria; 

VIII. Usar expressões simples e adequadas, visando a facilitar o 
entendimento; 

IX. Zelar por todos os equipamentos, ferramentas e bens da coordenadoria, 
gerenciando melhor o consumo de materiais, garantindo a efetividade das atividades; 

X. Priorizar as atividades ou serviços a serem executados, garantir a 
segurança dos funcionários, bem como a segurança dos bens da Universidade; 

XI. Manter sigilo das comunicações, seguindo a política de segurança da 
informação; 

 
 

 



  

 

Seção V 
Da Coordenadoria de Sistemas de Informação 

 
Art. 14. A Coordenadoria de Sistemas de Informação será responsável pela 

definição, análise, programação, implantação, manutenção e documentação de sistemas 
de informação dos órgãos administrativos da UFLA.  

 
Art. 15. São atribuições do Coordenador de Sistemas de Informação:  
 
I. Promover o melhor funcionamento e estabelecer prioridades para 

alocação de pessoal e serviços, para que a equipe da Coordenadoria possa realizar 
melhor as suas atividades, assegurando, assim, o cumprimento das metas, 
responsabilidades e prioridades estabelecidas e o bem-estar físico e social;  

II. Gerenciar as atividades atribuídas à equipe da Coordenadoria;  
III. Conduzir as atividades de planejamento, definição e implantação de 

processos na Coordenadoria; 
IV. Conduzir as atividades de pesquisas para aperfeiçoamento ou 

adequação de procedimentos da Coordenadoria; 
V. Levantar periodicamente as necessidades de capacitação da equipe da 

Coordenadoria, e repassar essas informações para o responsável pela elaboração do 
plano de capacitação da UFLA; 

VI. Gerar periodicamente relatórios de acompanhamento de 
desenvolvimento de softwares por empresas terceirizadas; 

VII. Reportar periodicamente as atividades da Coordenadoria ao Diretor da 
DGTI;  

VIII. Assessorar o Diretor da DGTI em assuntos do âmbito de sua 
competência. 

 
Art. 16. São finalidades da Coordenadoria de Sistemas de Informação:  
 
I. Planejar, especificar, desenvolver, testar, documentar, implantar, manter, 

oferecer suporte e treinamento em sistemas de informação desenvolvidos pela DGTI;  
II. Manter a segurança, a integridade e a confiabilidade das bases de 

dados dos sistemas de informação sob a responsabilidade da Coordenadoria;  
III. Manter, documentar e organizar usuários, grupos de usuários e seus 

respectivos acessos aos sistemas de informação sob a responsabilidade da 
Coordenadoria;  

IV. Selecionar ferramentas e softwares para serem utilizados em qualquer 
uma das fases do ciclo de desenvolvimento e operação de sistemas de informação sob a 
responsabilidade da Coordenadoria;  

V. Estabelecer metodologias e processos de software para o 
desenvolvimento dos sistemas de informação sob a responsabilidade da Coordenadoria;  

VI. Atuar no processo de aquisição de serviços de desenvolvimento de 
softwares que vierem a ser contratados pela UFLA, e que se encontrarão sob a 
responsabilidade da Coordenadoria; 

VII. Supervisionar a prestação dos serviços de desenvolvimento de 
softwares contratados pela UFLA ou realizados por terceiros, e que estão sob a 
responsabilidade da Coordenadoria; 

VIII. Aprovar a aquisição ou desenvolvimento de sistemas de informação dos 
órgãos administrativos da UFLA e que não forem desenvolvidos pela DGTI, a fim de coibir 
a adoção de sistemas não integrados à base de dados oficial da Instituição; 



  

 

IX. Promover estudos, reuniões e apresentar sugestões para o 
aperfeiçoamento ou adequação das atividades da Coordenadoria, mediante a utilização 
de novas tecnologias ou processos de desenvolvimento de software.  

Seção VI 
Da Coordenadoria de Administração de Redes e Sistemas 

 
Art. 17. A Coordenadoria de Administração de Redes e Sistemas será 

responsável pelo gerenciamento de redes e pela administração de sistemas na UFLA. 
 
§ 1º Como gerenciamento de redes, entende-se a instalação, integração e 

coordenação de elementos de hardware, software e humanos para monitorar, testar, 
checar, configurar, analisar, avaliar e controlar a rede e recursos desses elementos para 
atingir os requisitos de desempenho operacional e qualidade de serviço.  

 
§ 2º A administração de sistemas compreende o conjunto de tarefas 

necessárias para manter os servidores de rede em boas condições de uso. Isso inclui 
atividades como efetuar cópias de segurança, instalar novos programas, gerenciar contas 
de usuários, registrar as ações dos usuários e zelar pela integridade das bases de dados, 
sistemas de arquivos e sistema operacionais.  
 

Art. 18.  São atribuições do Coordenador de Administração de Redes e 
Sistemas:  

 
I. Fiscalizar as atividades de prestadores de serviços e empresas 

terceirizadas na execução de projetos e serviços dentro da área atendida pela 
coordenadoria; 

II. Usar expressões simples e adequadas, visando a facilitar o 
entendimento; 

III. Zelar por todos os equipamentos, ferramentas e bens da coordenadoria, 
gerenciando melhor o consumo de materiais e garantindo a efetividade das atividades; 

IV. Priorizar as atividades ou serviço a serem executados, garantir a 
segurança dos funcionários, bem como a segurança dos bens da Universidade; 

V. Manter sigilo das comunicações, seguindo a política de segurança da 
informação; 

VI. Monitorar os serviços de rede, produzindo relatórios de disponibilidade e 
uso da rede;  

VII. Administrar o acesso a serviços de rede e internet na UFLA;  
VIII. Supervisionar projetos de implantação e/ou expansão de segmentos da 

rede corporativa, juntamente com o Supervisor de Infraestrutura de Redes;  
IX. Realizar pesquisas, planejamento e estudos de viabilidade técnica de 

produtos e serviços da rede de dados corporativa;  
X. Elaborar e dar suporte a programas de capacitação e aperfeiçoamento 

de recursos humanos em softwares de comunicação de dados e aplicativos para Internet;  
XI. Reportar periodicamente ou quando solicitado as atividades da 

Coordenadoria ao Diretor da DGTI;  
XII. Controlar qualitativa e quantitativamente a utilização dos recursos de 

rede; 
XIII. Promover o melhor funcionamento da Coordenadoria, como também 

alocar recursos e priorizar serviços para que a equipe técnica possa realizar melhor as 



  

 

atividades, assegurando, assim, o cumprimento das metas, responsabilidades, 
prioridades e o bem-estar físico e social; 

XIV. Levantar periodicamente as necessidades de capacitação da equipe da 
Coordenadoria, e repassar essas informações para o responsável pela elaboração do 
plano de capacitação da UFLA. 
 

Art. 19. São finalidades da Coordenadoria de Administração de Redes e 
Sistemas:  

I. Administrar os Sistemas e Serviços de Rede;  
II. Implantar e dar suporte a sistemas operacionais de servidores;  
III. Gerenciar o grupo de usuários da Internet na UFLA;  
IV. Administrar o serviço de hospedagem de páginas dos departamentos e 

setores;  
V. Administrar o serviço de correio eletrônico;  
VI. Administrar o serviço de telefonia IP do projeto da RNP;  
VII. Manter registro e administração dos domínios e endereços IP da 

Instituição; 
VIII. Controlar os recursos de armazenamento de dados;  
IX. Administrar os sistemas gerenciadores de banco de dados; 
X. Manter organizado e atualizado o cadastro dos usuários com acesso à 

rede de comunicação de dados e aos serviços de Internet; 
XI. Administrar o sistema central de Firewall; 
XII. Realizar a configuração e manutenção preventiva/corretiva de 

equipamentos para vídeoconferência. 
 

Seção VII 
Da Coordenadoria de Segurança da Informação 

 
Art. 20. A Coordenadoria de Segurança da Informação será responsável pelo 

gerenciamento da segurança da informação e comunicações dos ativos da UFLA.  
 
Art. 21. São atribuições do Coordenador de Segurança da Informação: 
 
I. Zelar pela segurança dos sistemas de informação e comunicações dos 

departamentos/órgãos da UFLA;  
II. Verificar a realização das cópias de segurança em conformidade com as 

normas e procedimentos da Política de Segurança da DGTI;  
III. Propor normas e procedimentos para a Política de Segurança da 

Informação; 
IV. Monitorar e analisar o cumprimento das políticas, normas e 

procedimentos de segurança dos sistemas de informação e comunicações; 
V. Elaborar ações de mitigação de riscos à segurança dos sistemas de 

informação e comunicações; 
VI. Elaborar planos de continuidade de negócio; 
VII. Elaborar estratégias para comunicação, publicação e divulgação das 

políticas, normas e procedimentos de segurança dos sistemas de informação e 
comunicações; 



  

 

VIII. Reportar periodicamente ou quando solicitado as atividades da 
coordenadoria ao diretor da DGTI;  

IX. Fiscalizar as atividades de prestadores de serviços e empresas 
terceirizadas na execução de projetos e serviços dentro da área atendida pela 
coordenadoria; 

X. Promover o melhor funcionamento da coordenadoria, como também 
alocar recursos e priorizar serviços, para que a equipe técnica possa realizar melhor as 
atividades, assegurando, assim, o cumprimento das metas, responsabilidades, 
prioridades e o bem-estar físico e social; 

XI. Levantar periodicamente as necessidades de capacitação na equipe da 
coordenadoria, e repassar essas informações para o responsável pela elaboração do 
Plano de Capacitação da UFLA. 

Art. 22.  São finalidades da Coordenadoria de Segurança da Informação:  
 
I. Fazer cumprir as Políticas de Segurança da Informação e de uso dos 

recursos computacionais e de controle de acesso físico e ambiental (sistemas câmeras de 
videossegurança e catracas);  

II. Realizar avaliação de riscos e incidentes de segurança da informação; 
III. Realizar ações para mitigação de risco e incidentes de segurança da 

informação; 
IV. Manter o plano de continuidade de negócio da instituição;  
V. Controlar as licenças de softwares adquiridos pela UFLA;  
VI. Proteger, em nível físico e lógico, os ativos de informação e de 

processamento da UFLA;  
VII. Estabelecer procedimentos de prevenção e combate a softwares 

maliciosos para estações de trabalho, equipamentos portáteis e servidores na UFLA;  
VIII. Apurar incidentes de segurança da informação e comunicações em 

conformidade com a legislação e a Política de Segurança da Informação vigentes;  
IX. Auditar os processos e procedimentos de segurança da informação, 

conforme exigências dos órgãos de fiscalização competentes;  
X. Promover, divulgar, publicar e comunicar as normas, procedimentos e 

Políticas de Segurança da Informação; 
XI. Propor e implementar ações para monitoramento e manutenção das 

Políticas de Segurança da Informação. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 23. O presente Regimento só poderá ser modificado no todo ou em parte 
por proposta da DGTI, com anuência do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, do 
Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, ouvidos o Superintendente de 
Gestão e o Pró-Reitor de Planejamento e Gestão, e com aprovação do Conselho 
Universitário. 

 
Art. 24. Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Universitário da UFLA. 


