
REGIMENTO APROVADO PELA RESOLUÇÃO CUNI 050/2010 E 

ALTERADO PELA RESOLUÇÃO CUNI 038/2012 

 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
CAPÍTULO I 

Da Constituição e de seus fins 
 

Art. 1º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, órgão superior 
de deliberação coletiva, autônomo em sua competência, responsável pela coordenação 
de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFLA, é integrado pelos 
seguintes membros: 
 

I. Reitor, como seu Presidente; 
II. Vice-Reitor, como seu Vice-Presidente; 
III. Pró-Reitores; 
IV. sete Coordenadores de Cursos de Graduação, eleitos por seus 

pares, com mandato de dois anos, permitida uma recondução; 
V. quatro Coordenadores de Programas de Pós-Graduação, eleitos por 

seus pares, com mandato de dois anos, permitida uma recondução; 
VI. quatro representantes do corpo discente, sendo dois dos cursos de 

graduação e dois dos programas de pós-graduação, eleitos por seus pares, com 
mandato de um ano, permitida uma recondução; 

VII. dois representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos 
por seus pares, com mandato de dois anos, permitida uma recondução; 

VIII. dois representantes da comunidade lavrense, sem vínculo 
empregatício com a UFLA, escolhidos pelos membros do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, entre indicações de clubes de serviço, associações ou outras 
entidades representativas da sociedade civil, com mandato de dois anos, permitida uma 
recondução. 

 
§ 1º Juntamente com os membros representantes, serão eleitos suplentes, 

que completarão o mandato, em caso de impedimento definitivo do titular, nas 
hipóteses previstas no art. 15, ou nos casos estabelecidos no § 3º do art. 14, ambos do 
Regimento Geral da UFLA.   

 
§ 2º Na hipótese da não participação dos membros efetivos, os mesmos 

deverão justificar sua ausência e comunicar com antecedência à Secretaria dos 
Conselhos, a qual convocará os membros suplentes para substituí-los. 
 

CAPÍTULO II 
Do Funcionamento 

 
Art. 2º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reunir-se-á 

ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado por seu 



Presidente ou por um terço dos seus membros, deliberando por maioria de votos, com a 
presença da maioria absoluta de seus membros.  

 
Parágrafo único. A convocação será feita com antecedência mínima de 

quarenta e oito horas, mediante pauta, contendo os assuntos.  
 
Art. 3º A Mesa será composta pelo Presidente e pelo Secretário. 
 
§ 1º Em casos especiais, o Presidente poderá convidar outras pessoas para 

participar da Mesa. 
 
§ 2º O Presidente da Mesa será o Reitor da Universidade ou, na sua 

ausência, seu substituto legal. 
 
§ 3º O Secretário da Mesa será o Secretário do Gabinete do Reitor.  
 
 
Art. 4º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para melhor 

consecução de seus objetivos, contará com o assessoramento das seguintes Câmaras: 
 

I. Câmara de Assuntos Acadêmicos; 
II. Câmara de Ensino de Pós-graduação; 
III. Câmara de Ensino de Graduação; 
IV. Câmara de Pesquisa e Extensão; 
V. Câmara de Legislação. 
 
§ 1º Cada Câmara terá um Presidente, designado pelo plenário, o qual 

convocará entre os conselheiros, até três membros para assessoramento. 
 
Art. 5º As Câmaras reunir-se-ão, quando convocadas pelos seus 

presidentes. 
 

CAPÍTULO III 
Da Competência 

 
Art. 6º Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

 
I. estabelecer as diretrizes dos órgãos de ensino, pesquisa e extensão, 

de modo a coordenar as programações, impedindo a duplicação de meios para fins 
idênticos ou equivalentes; 

II. exercer, como órgão deliberativo e consultivo, a jurisdição 
universitária nos campos do ensino, da pesquisa e da extensão; 

III. aprovar o seu Regimento Interno e as respectivas modificações, por 
dois terços de seus membros, submetendo-o ao Conselho Universitário; 

IV. fixar normas complementares às deste Regimento Interno sobre 
processo seletivo, currículos, matrículas, transferências, verificação do rendimento 
escolar, revalidação de diplomas obtidos no exterior, aproveitamento de estudos, além 
de outras matérias de sua competência; 



V. propor normas para o processo seletivo e fixar o número inicial de 
vagas para cada curso; 

VI. opinar ou propor sobre a criação, a agregação, o desmembramento, 
a incorporação ou a fusão e a extinção de órgãos ou unidades; 

VII. opinar e propor sobre a criação e a extinção de cursos e de 
programas; 

VIII. aprovar alterações curriculares, criar ou extinguir disciplinas ou 
modificar a sua distribuição e denominação, mediante proposta dos Colegiados de 
Curso; 

IX. aprovar ou modificar o calendário escolar; 
X. deliberar e propor sobre a criação, o desmembramento ou a extinção 

de departamento didático-científico; 
XI. deliberar e propor sobre a criação e a distribuição de cargos de 

magistério; 
XII. opinar ou propor sobre a celebração de contratos  e convênios, 

referentes ao ensino, à pesquisa e à extensão, exceto os instrumentos relacionados a 
estágios curriculares; 

XIII. propor normas para provimento de cargos de magistério e de 
técnico-administrativos; 

XIV. propor: 
a) a contratação ou a rescisão de contrato de professores visitantes e 

substitutos; 
b) a nomeação, a exoneração ou a demissão do pessoal docente e 

técnico-administrativo; 
XV. aprovar critérios para contratação de professores visitantes e 

substitutos; 
XVI. deliberar sobre o afastamento de pessoal docente e técnico-

administrativo; 
XVII. eleger um de seus membros para representá-lo no Conselho 

Universitário; 
XVIII. eleger seis de seus membros docentes para representá-lo no 

Conselho de Curadores; 
XIX. organizar, em reunião conjunta com o Conselho Universitário e o 

Conselho de Curadores, as listas de nomes para a escolha e a nomeação do Reitor e 
do Vice-Reitor da UFLA, de acordo com a legislação vigente; 

XX. aprovar projetos institucionais de pesquisa, planos de cursos e 
planos de atividades de extensão; 

XXI. deliberar sobre taxas, contribuições e emolumentos; 
XXII. criar câmaras e comissões permanentes ou temporárias, para estudo 

de assuntos específicos; 
XXIII. julgar os recursos sobre matéria de sua competência; 
XXIV. deliberar, originalmente ou em grau de recurso, sobre qualquer outra 

matéria de sua esfera de competência, não prevista no Estatuto, no Regimento Geral, 
neste e nos demais Regimentos Internos. 
 

Parágrafo único. Das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, caberá recurso ao Conselho Universitário, por estrita arguição de legalidade. 
 

Art. 7º Ao Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão compete:  



 
I. abrir, presidir e encerrar as sessões, dirigir os trabalhos e manter a 

ordem, observando e fazendo observar este Regimento; 
II. conceder a palavra aos membros do Conselho, não consentindo 

divagações ou temas estranhos ao assunto que for tratado;  
III. estabelecer o objeto da discussão e da votação;  
IV. informar os resultados das votações; 
V. advertir o orador, quando faltar à consideração devida ao Conselho 

ou a qualquer de seus membros;  
VI. advertir o orador quanto ao tempo de uso da palavra; 
VII. suspender ou encerrar a sessão, quando as circunstâncias o 

exigirem;  
VIII. nomear, com aprovação do Conselho, comissões especiais para fins 

de representação ou estudo de matéria de natureza relevante;  
IX. designar um dos membros do Conselho para exercer as funções de 

Secretário, quando da ausência ou do impedimento deste.   
 

Art. 8º São atribuições do Secretário:  
 

I. convocar as reuniões do Conselho; 
II. convocar os membros suplentes após comunicação dos membros 

titulares sobre sua ausência; 

III. verificar a existência do número legal de membros para início da 
sessão, anotando em ata os presentes e os ausentes; 

IV. redigir e assinar atas das sessões, bem como elaborar os 
documentos deliberativos emanados das mesmas; 

V. contar os votos nas deliberações do Conselho e fazer a lista das 
votações nominais, anotando as declarações de voto. 

  
Art. 9º Aos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

compete:  
 

I. comparecer no dia, hora e local designados para realização das 
sessões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar antecipadamente à 
Secretaria do Conselho o seu não comparecimento; 

II. exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento;  
III. não se eximirem de trabalho algum para o qual forem designados 

pelo Presidente, salvo por motivo justo, que será submetido à consideração do 
Conselho;  

IV. apresentar nos prazos legais, as informações e os pareceres de que 
forem incumbidos;  

V. tratar com a devida consideração e com respeito os demais membros 
do Conselho.  
 

Art. 10. A sessão será aberta pelo Presidente no horário determinado, após 
verificada a existência do quórum regimental.  

 



Art. 11. A apresentação dos trabalhos terá como prioridade a leitura, a 
discussão e a aprovação da ata da sessão anterior. 

  
Art. 12. Aprovada a ata, o Presidente apresentará os assuntos estabelecidos 

em pauta à apreciação do plenário.  
 
Art. 13.  Terminada a apresentação, o Presidente dará início à discussão, 

concedendo a palavra aos membros, pela ordem de sua inscrição.  
  
Art. 14.  Encerrada a discussão, o Presidente passará ao regime de 

encaminhamento da votação. 
 
Art. 15.  Esse encaminhamento constará da apresentação por escrito, das 

propostas discutidas, para sua aprovação.   
 
Art. 16.  A aprovação das propostas dar-se-á por votação simbólica, nominal 

ou por escrutínio secreto, conforme estabelecido no Regimento Geral da UFLA. 
 

Art. 17. Nas deliberações do Conselho, o Presidente terá além do voto 
comum, nos casos de empate, o voto de qualidade.  

 
Art. 18. Nenhum membro poderá protestar, verbalmente ou por escrito, 

contra a decisão do Conselho, salvo nos casos de recursos previstos em lei, sendo-lhe 
facultado, porém, fazer inserir na ata a sua declaração de voto. 

 
Parágrafo único. Em havendo abstenção ou voto vencido com declaração 

de voto, o Presidente concederá no máximo um minuto para o membro se manifestar 
verbalmente, podendo este optar por fazê-lo por escrito no prazo de cinco dias úteis 
para constar da ata. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 19.  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 membro não se conforme 
com a decisão. 

 
Art. 20. Não serão admitidos apartes à Mesa. 
 
Art. 21. As sessões poderão ser suspensas ou encerradas, quando as 

circunstâncias o exigirem: 
I. pelo Presidente;  
II. a pedido de qualquer dos membros, com a aprovação da maioria. 

 
§ 1º A falta de quórum motiva a suspensão imediata da sessão, vedando aos 

presentes tratar de qualquer assunto, mesmo que sejam os avisos gerais. 



 
§ 2º Quando a sessão for suspensa, o Presidente deverá marcar a data, o 

local e a hora para seu reinício. 
 
Art. 22.  Os votos de louvor, pesar e pequenas homenagens poderão ser 

propostas por qualquer membro ao plenário.  
 

Art. 23.  Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo 
Presidente.  
 

Art. 24.  O Conselho poderá fazer alterações neste Regimento quando julgar 
conveniente e submetê-las ao Conselho Universitário para aprovação.    
 

Art. 25. O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação 
pelo Conselho Universitário, revogando-se as disposições em contrário. 
 


