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REGIMENTO APROVADO PELA RESOLUÇÃO CUNI 042/2010 e 

ALTERADO PELA RESOLUÇÃO CUNI 037/2012 

 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO  

 
CAPÍTULO I 

Da Constituição e de seus Fins  
 

Art. 1º O Conselho Universitário – CUNI é o órgão superior de deliberação 
coletiva da UFLA, em matéria de administração financeira e política universitária, e se 
compõe: 

 
I - do Reitor, como seu Presidente; 

II - do Vice-Reitor, como seu Vice-Presidente; 

III - de um representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
eleito por seus pares; 

IV - dos chefes dos Departamentos Didático-Científicos; 

V - de doze representantes das classes pertencentes à Carreira do 
Magistério Superior previstas na legislação vigente, sendo: um auxiliar e um assistente, 
dois adjuntos, quatro associados e quatro titulares; 

VI - de dois representantes da comunidade lavrense, sem vínculo 
empregatício com a UFLA, escolhidos pelos membros do Conselho Universitário, entre 
indicações de clubes de serviço, associações ou outras entidades representativas da 
sociedade civil; 

VII - de sete representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos 
por seus pares; 

VIII - de cinco representantes do corpo discente, sendo três dos cursos de 
graduação e dois dos programas de pós-graduação, eleitos por seus pares. 

 
§ 1º O mandato dos representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, das classes docentes, da comunidade e dos servidores técnico-administrativos, 
será de dois anos, permitida uma recondução. 

 
§ 2º O mandato dos representantes do corpo discente será de um ano, 

permitida uma recondução. 
 
§ 3º 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. 

 
§ 4º 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 
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Do Funcionamento 
 

Art. 2º A Mesa será composta pelo Presidente e pelo Secretário. 
 
Parágrafo único. Em casos especiais, o Presidente poderá convidar outras 

pessoas para participar da Mesa. 
 
Art. 3º O Presidente da Mesa será o Reitor da Universidade ou, na sua 

ausência, seu substituto legal. 
 
Art. 4º O Secretário da Mesa será o Secretário do Gabinete do Reitor.  
 
Art. 5º O Conselho Universitário reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês 

e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou pela maioria absoluta 
de seus membros. 
 

Art. 6º O Conselho Universitário, 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. 
 

Parágrafo único. Cada Câmara terá um Presidente, designado pelo plenário, o 
qual convocará, entre os conselheiros, até três membros para assessoramento. 

 
Art. 7º As Câmaras reunir-se-ão, quando convocadas pelos seus presidentes. 

 
CAPÍTULO III 

Da Competência 
 

Art. 8º Compete ao Conselho Universitário: 
 

I. formular a política global da UFLA; 

II. aprovar normas para a avaliação do desempenho institucional; 

III. aprovar o Estatuto e submetê-lo à autoridade competente para 
homologação; 

IV. aprovar o Regimento Geral; 

V. aprovar alterações ao Estatuto, por, pelo menos, dois terços de seus 
membros, em sessão especialmente convocada, submetendo-as à autoridade 
competente para homologação; 

VI. aprovar alterações ao Regimento Geral, por, pelo menos dois terços de 
seus membros, em sessão especialmente convocada para esse fim; 

VII. aprovar o seu Regimento Interno e os dos órgãos de administração, 
ensino, pesquisa e extensão e dos órgãos suplementares; 

VIII. aprovar as vinculações orgânicas dos órgãos suplementares; 
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IX. aprovar a criação, a agregação, o desmembramento, a incorporação ou 
a fusão e a extinção de órgãos ou unidades;  

X. aprovar a criação, a organização e a extinção, em sua sede, de cursos 
e programas, por proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

XI. aprovar a alienação de bens imóveis, observada a legislação 
pertinente; 

XII. aprovar os símbolos da UFLA; 

XIII. dispor sobre a elaboração e a execução do orçamento da UFLA; 

XIV. aprovar o relatório anual de atividades e a prestação de contas do 
Reitor; 

XV. organizar, em reunião conjunta com o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão e o Conselho de Curadores, as listas de nomes para a escolha e nomeação do 
Reitor e do Vice-Reitor, de acordo com a legislação vigente; 

XVI. eleger seis de seus membros docentes para representá-lo no Conselho 
de Curadores; 

XVII. apreciar recursos contra atos do Reitor e do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; 

XVIII. outorgar os títulos de Mérito Universitário, Doutor Honoris Causa, 
Professor Honoris Causa e de Professor Emérito; 

XIX. participar da outorga dos graus e diplomas, em sessão solene; 

XX. criar câmaras e comissões permanentes ou temporárias, para estudo 
de assuntos específicos; 

XXI. deliberar sobre o uso da logomarca da UFLA; 

XXII. deliberar sobre outras matérias atribuídas à sua competência, no 
Estatuto, no Regimento Geral, neste e nos demais Regimentos Internos, bem como sobre 
as questões omissas. 

 
Art. 9º Ao Presidente do Conselho Universitário compete: 

 
I. convocar as reuniões do Conselho; 
II. abrir, presidir e encerrar as sessões, dirigir os trabalhos e manter a 

ordem, observando e fazendo observar o Regimento Geral da Universidade e o presente 
Regimento; 

III. conceder a palavra aos membros do Conselho Universitário, não 
consentindo divagações ou incidentes estranhos ao assunto em discussão; 

IV. estabelecer o objeto da discussão e o ponto sobre o qual deve recair a 
votação, dividindo as questões que forem complexas; 

V. anunciar os resultados das votações, depois do que, salvo em caso de 
verificação, não poderão as mesmas serem discutidas; 

VI. advertir o orador, quando faltar à consideração devida ao Conselho ou 
a qualquer de seus membros;  

VII. advertir o orador quanto ao tempo de uso da palavra; 

VIII. suspender ou encerrar a sessão, quando as circunstâncias o exigirem; 
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IX. nomear, com aprovação do Conselho Universitário, comissões 
especiais para fins específicos; 

X. designar um dos membros presentes para exercer as funções de 
Secretário da Mesa, nos casos de ausência ou de impedimento deste. 
 

Art. 10.  São atribuições do Secretário: 
I. convocar os membros suplentes após comunicação dos membros 

titulares sobre sua ausência; 

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

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

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

Art. 11. Aos membros do Conselho compete: 
 

I. comparecer no dia, na hora e no 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 eximir de trabalho algum para o qual for designado pelo 
Presidente, salvo 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 acatamento a Mesa e os 
demais membros do Conselho. 

 
CAPÍTULO IV 
Das Sessões 

 
Art. 12. As sessões serão privativas dos membros do Conselho. 
 
§ 1º As sessões solenes poderão ser de caráter público. 
 
§ 2º O Conselho Universitário poderá, em casos especiais, convidar outras 

pessoas para participar das sessões. 
 
Art. 13. A sessão será aberta pelo Presidente no horário determinado, após 

verificada a existência de número legal. 
  

Parágrafo único. Se até trinta minutos após o horário determinado para 
abertura, não houver número legal de membros, proceder-se-á à leitura da ata da sessão 
anterior e da ordem do dia, e, se feito isso, ainda não houver número, o Presidente 
anunciará que a sessão não se realizará. 

 
Art. 14. Na ata do dia em que não houver sessão, far-se-á referência aos fatos 

que se verificarem, declarando-se nela os nomes dos membros presentes e dos 
ausentes. 
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CAPÍTULO V 

Da Ordem dos Trabalhos 
 

Art. 15. Verificando o número legal de presentes e aberta a sessão, os 
trabalhos obedecerão a seguinte ordem: 
 

I. leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; 

II. pequeno expediente; 

III. grande expediente. 
 

Art. 16. O Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que será de 
conhecimento prévio de cada membro, a qual será posta em discussão, e se não for 
impugnada, considerar-se-á aprovada, independentemente de votação. 

 
Parágrafo único. Se algum membro notar inexatidão ou omissão, o Secretário 

dará as explicações precisas, e fará a necessária retificação. 
 
Art. 17. As atas deverão conter a descrição resumida dos trabalhos do 

Conselho, durante a sessão e serão sempre assinadas pela Mesa e demais membros 
presentes, logo depois de aprovadas. 

 
Art. 18. Aprovada a ata, o Presidente abrirá o pequeno expediente, que 

constará do seguinte: 
 

I. apresentação pela Mesa, ou por qualquer dos membros,  dos assuntos 
que devam ser submetidos ao Conselho e que não constem da ordem do dia. 

II. leitura de ofícios e de outras notícias de interesse geral do Conselho 
Universitário. 
 

Parágrafo único. A apresentação dos assuntos dos itens anteriores deverá ser 
feita de maneira sucinta, sem apartes e sem discussão. 

 
Art. 19.  O tempo do pequeno expediente não deverá exceder a quinze 

minutos. 
 
Parágrafo único. Mediante solicitação da Mesa ou de um dos membros, o 

tempo poderá ser prorrogado por prazo determinado, aprovado pelo plenário. 
 
Art. 20.  Encerrado o pequeno expediente, o Presidente abrirá o grande 

expediente que constará do seguinte: 
 

I. leitura da ordem do dia; 

II. apresentação, discussão, encaminhamento de votação e votação dos 
assuntos da ordem do dia; 

III. apresentação, discussão, encaminhamento de votação e votação de 
assuntos propostos no pequeno expediente. 
 

Art. 21. O grande expediente não deverá exceder a duas horas. 
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Parágrafo único. Mediante solicitação da Mesa ou de um dos membros, o 
tempo poderá ser prorrogado por prazo determinado, aprovado pelo plenário. 

 
Art. 22. Terminada a leitura da ordem do dia, o Presidente submeterá à 

apreciação do plenário os assuntos dentro da ordem mais conveniente. 
 
Art. 23. A apresentação da matéria será feita pelo Presidente ou por um 

membro do Conselho Universitário, designado relator. 
§ 1º Durante a apresentação da matéria, o relator não poderá emitir opiniões 

pessoais e nem fazer divagações desnecessárias. 
 
§ 2º Durante a apresentação da matéria, não serão permitidos apartes e nem 

discussões. 
 
§ 3º O tempo para a apresentação da matéria será estritamente exigido pelo 

assunto. 
 
Art. 24. Durante a apresentação da matéria, os membros que desejarem fazer 

uso da palavra solicitarão inscrição ao Presidente, levantando o braço, sendo atendidos 
na ordem de inscrição. 

 
Art. 25. Terminada a apresentação da matéria, o Presidente dará início à 

discussão, concedendo a palavra aos membros, pela ordem de sua inscrição. 
 
Art. 26. Durante a discussão da matéria, os membros que desejarem fazer uso 

da palavra solicitarão inscrição ao Presidente, levantando o braço, sendo atendidos na 
ordem de inscrição. 

 
Parágrafo único. Quando o Presidente desejar tomar parte nos debates, em 

casos especiais, deverá passar a presidência ao seu substituto, na forma deste 
Regimento. 

 
Art. 27. Cada orador poderá fazer uso da palavra durante cinco minutos, 

prorrogáveis por mais três minutos, mediante solicitação ao Presidente. 
 
Parágrafo Primeiro. Poderá ser concedido ao orador tempo superior a oito 

minutos, mediante aprovação do plenário, sendo que o tempo total concedido não pode 
ser superior a dezesseis minutos. 

 
Parágrafo Segundo. Cada membro poderá fazer o uso da palavra por até 

duas vezes na discussão de cada matéria apreciada pelo Conselho. 
 
Art. 28. Durante a discussão, serão permitidos apartes. 
 
§ 1º O aparte é concedido pelo orador dentro de seu tempo. 
 
§ 2º O orador poderá cassar a palavra do aparteante, caso se julgue 

prejudicado em seu tempo ou na exposição da matéria discutida. 
 
§ 3º Não serão permitidos, em hipótese alguma, apartes colaterais. 
 



7 / 9 

Art. 29. O Presidente não poderá intervir nos debates, salvo para manter a 
ordem dos trabalhos ou para prestar esclarecimentos solicitados por qualquer membro do 
plenário. 

 
Art. 30. O Presidente deverá cassar a palavra do orador, depois de adverti-lo 

por ter sido esgotado o tempo regulamentar, ou quando o mesmo fugir dos ditames deste 
Regimento, ou ainda, quando desviar dos assuntos em debate. 

 
Art. 31. Durante a discussão, qualquer membro 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. 32. Encerrada a discussão, o Presidente passará ao regime de 

encaminhamento da votação. 
 
Art. 33. O encaminhamento da votação constará da apresentação, pelos 

membros, da redação final das propostas discutidas. 
 
Parágrafo único.  Durante o encaminhamento das propostas, não serão 

permitidos comentários e nem apartes. 
 
Art. 34. Após o encaminhamento das propostas, o Presidente dará início à 

votação. 
 
Art. 35. A votação pode ser feita por três modos: 

 
I. pelo método simbólico, nos casos ordinários; 

II. pelo método nominal, nos assuntos de maior importância; 

III. por escrutínio secreto, nas eleições, nos assuntos de interesse 
particular e em casos especiais. 
 

Parágrafo único. As votações nominais e secretas poderão ser realizadas, 
quando solicitadas por qualquer membro e aprovadas pelo plenário. 

 
Art. 36. O método simbólico praticar-se-á dizendo o Presidente “Os que 

aprovam a proposta queiram conservar-se sentados”. 
  
Parágrafo único. Se o resultado da votação for tão manifesto, que a primeira 

vista seja evidente, o Presidente o anunciará; mas se esse não se evidenciar desde logo, 
ou se parecer a algum membro que o resultado publicado pelo Presidente não é exato, 
poderá pedir verificações dos votos, sendo que, em qualquer desses casos, dirá o 
Presidente: “Queiram levantar-se os senhores que votaram contra”, contando, o 
secretário, os votos para serem confrontados com os primeiros. 

 
Art. 37. Na votação nominal, o Secretário, pela lista geral, fará a chamada de 

cada um dos membros e organizará duas relações, uma com os nomes dos que votaram 
sim e outra com os nomes dos que votaram não. 
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Art. 38. Os escrutínios secretos serão feitos por meio de cédulas escritas, 
sendo estas lançadas pelos membros em uma urna, à medida que forem chamados pelo 
Secretário. 

 
Parágrafo único. Terminada a votação, o Presidente convidará um ou mais 

membros para proceder à apuração. 
  
Art. 39. Nas deliberações do Conselho Universitário, o Presidente terá além do 

voto comum, nos casos de empate, o voto de qualidade. 
 
Art. 40. Nenhum membro poderá protestar, verbalmente ou por escrito, contra 

a decisão do Conselho Universitário, 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. 

 
Art. 41. Encerrados os trabalhos da ordem do dia, o Presidente submeterá à 

deliberação do plenário se deve ou não tratar ainda, na mesma sessão, de assuntos 
propostos no pequeno expediente. 

 
CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 42. 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 ao plenário, caso algum membro não se conforme com 
a decisão. 

 
Art. 43. Não são permitidos apartes à Mesa. 
 
Art. 44. Os votos de louvor, pesar e pequenas homenagens poderão ser 

propostos por qualquer membro ao plenário no final do grande expediente. 
 
Art. 45. As sessões poderão ser suspensas ou encerradas, quando as 

circunstâncias o exigirem: 
 

I. pelo Presidente; 

II. a pedido de qualquer dos membros, com aprovação da maioria. 
 

Parágrafo Primeiro. A falta de quórum motiva a suspensão imediata da 
sessão, vedando o tratamento de qualquer assunto, por parte dos membros presentes, 
mesmo que sejam os avisos gerais. 

 
Parágrafo Segundo. Quando a sessão for suspensa, o Presidente deverá 

marcar a data, o local e a hora para seu reinício. 
 
Art. 46. Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo Presidente. 
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Art. 47. O Conselho Universitário fará alterações neste Regimento quando 

julgar conveniente. 
 
Art. 48. Este Regimento entrará em vigor no instante de sua aprovação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 


