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REGIMENTO APROVADO PELA RESOLUÇÃO CUNI 056/2010  

 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
CONSELHO DE CURADORES 

 
CAPÍTULO I 

Da Natureza e Constituição 
 

Art. 1º O Conselho de Curadores, órgão de fiscalização econômico-
financeira da UFLA, compõe-se: 
 

I. de seis representantes do Conselho Universitário, escolhidos por 
seus pares, entre os docentes, com mandato de dois anos, permitida uma 
recondução; 

II. de seis representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, escolhidos por seus pares, entre os docentes, com mandato de dois anos, 
permitida uma recondução; 

III. de um representante do Ministério da Educação, com mandato de 
dois anos; 

IV. de dois representantes do corpo discente, sendo um de 
graduação e outro de programa de pós-graduação eleito por seus pares, com 
mandato de um ano, permitida uma recondução; 

V. de dois representantes da comunidade externa, escolhidos pelo 
Conselho Universitário, entre os cidadãos que residam há mais de cinco anos em 
Lavras e que estejam em exercício de profissão definida, com mandato de dois 
anos, vedada a recondução; 

VI. de um representante do pessoal técnico-administrativo, eleito por 
seus pares, com mandato de dois anos, permitida uma recondução. 
 

Art. 2º O Conselho de Curadores reunir-se-á em sessão ordinária no 
início de cada ano ou quando convocado por seu Presidente ou por um terço dos 
seus membros. 
 

Parágrafo único. O quorum necessário para reunião e para deliberação 
do Conselho será o previsto no Regimento Geral da UFLA. 
  

CAPÍTULO II 
Da Competência 

 
SEÇÃO I 

Do Conselho 
 

Art. 3º Ao Conselho de Curadores, compete: 
 

I. fiscalizar os atos inerentes à execução orçamentária, examinando 
ou mandando examinar, a qualquer tempo, a contabilidade e a documentação 
respectiva; 
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II. analisar a prestação de contas anual do Reitor e emitir parecer 
conclusivo, para encaminhamento ao Conselho Universitário; 

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

 
SEÇÃO II 

Da Presidência 
 

Art. 4º O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos entre os membros 
do Conselho de Curadores, em reunião extraordinária especialmente convocada 
para esse fim, com mandato de dois anos e permitida uma recondução. 
 

Parágrafo único. Ocorrendo o afastamento definitivo do Presidente, o 
Vice-Presidente assumirá o cargo até o final do mandato, sendo eleito novo Vice-
Presidente. 
 

Art. 5º Compete ao Presidente: 
 

I. representar o Conselho de Curadores; 
II. presidir as sessões e os trabalhos; 
III. preparar a pauta dos processos a serem apreciados pelo 

Conselho; 
IV. solicitar informações aos titulares dos órgãos da UFLA, para 

esclarecimentos dos processos em julgamento; 
V. convocar o Conselho para as sessões ordinárias e 

extraordinárias; 
VI. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; 
VII. dirimir as questões de ordem surgidas em plenário; 
VIII. convocar, por solicitação do plenário, o Reitor ou seu 

representante legal, para esclarecer questões pertinentes à competência do 
Conselho. 
 

Art. 6º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas faltas 
ou impedimentos legais. 
 

CAPÍTULO III 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 7º Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo 

Conselho de Curadores. 
 

Art. 8º Este Regimento poderá ser modificado no todo ou em parte, com 
aprovação pelo Conselho Universitário. 
 

Art. 9º Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Universitário, revogando-se as disposições em contrário. 
 


