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TÍTULO I

DAS
S DISPOSIIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O presente Reegimento disciplina a organizaçãão e o funncionamentto da
R
da Bahia, bem como estabelece a dinâmica das
Univversidade Federal do Recôncavo
atividdades acadêêmicas e adm
ministrativaas e das relaações entre os órgãos dda Instituiçãão.

Art. 2º - No gozo
g
de suua autonom
mia didático
o-científica,, administraativa, de gestão
g
finannceira e patrrimonial e, respeitadoss os Princíp
pios e as Finalidades eestabelecido
os nos
Capíítulos II e III do Estatutto, a Univerrsidade tem competênccia para:

I-

elaborarr e reformaar seu Estaatuto e estee Regimentto, em connsonância com a
legislaçção em vigoor;

II -

organizzar os proceessos de esscolha de Reitor,
R
de Vice-Reitor
V
r, de Direto
ores e
Vice-Diretores doss Centros dee Ensino, dee acordo com
m a legislaçção em vigo
or;

III -

firmar contratos,
c
accordos, connvênios e insstrumentos similares;

IV -

dispor, respeitada a legislaçãoo específicaa, sobre a poolítica de ppessoal doceente e
técnico--administrattivo;

V-

estabeleecer critérios e norm
mas a serem
m observaddos pelos corpos doccente,
discentee e técnicoo-administraativo, bem como definnir as sançções a que estão
sujeitoss.

VI -

aprovarr e executarr planos, prrogramas e projetos dee investimenntos referen
ntes a
obras, serviços e aquisições em geral, bem comoo administrrar rendimeentos,
me dispositivos instituccionais;
conform

VII -

elaborarr e executarr seus orçam
mentos anuaais e pluriannuais;

VIII -

efetuar transferênncias, quittações e tomar as providênccias de ordem
o
orçamenntária, finaanceira e patrimoniaal necessárrias à gesstão contáb
bil e
financeira;

IX -

receber e gerir subvenções, dooações, heraanças, legaddos e coopeeração finan
nceira
resultanntes de coonvênios, acordos
a
e contratos com
c
entidaades públiccas e
privadaas;
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X-

receber dividendos de empreesas resultaantes de teccnologias ggeradas em seus
campi;

XI -

contrairr empréstim
mos para atennder às suass necessidaddes;

XII -

adotar regime conntábil e finnanceiro qu
ue atenda às suas peeculiaridadees de
organizzação e funccionamento;;

XIII -

adminisstrar e dispoor do seu paatrimônio;

XIV -

criar funndos especiiais para o custeio
c
das atividades
a
e
específicas;

XV -

organizzar, modificcar e extingguir cursos e program
mas, fixandoo os respecctivos
currícullos;

XVI -

estabeleecer os regimes didáticco e científico dos diferentes cursoos, bem com
mo os
program
mas de pesqquisa e de exxtensão;

XVIII - deliberaar sobre os critérios e normas de seleção e admissão
a
dee estudantes, em
articulaação com oss órgãos norrmativos dos sistemas de
d ensino;
XVIIII - fixar o número dee vagas, de acordo com
m a sua caapacidade innstitucionall e as
exigênccias do seu meio;
m
e
XIX -

conferirr graus, dipllomas, certiificados, títu
ulos e dignidades univeersitárias.

XX -

deliberaar sobre os critérios e normas dee seleção e admissão de docentess, em
articulaação com oss órgãos norrmativos dos sistemas de
d ensino;

T
TÍTULO
II

DOS
S CONSEL
LHOS DEL
LIBERATIV
VOS

Art. 3º - São coonselhos delliberativos da
d Universiidade Federral do Recôôncavo da Bahia,
B
na foorma do Esttatuto, nas seguintes insstâncias:

I – Superior:
a) Conseelho Univerrsitário;
b) Conseelho Acadêm
mico;
c) Conseelho de Curaadores.

6

II – Setorial:
S
Conselhoo Diretor dee Centro.
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Art. 4º - A Univversidade Federal do Recôncavo
R
da
d Bahia obbservará, em
m suas instââncias
delibberativas, oss seguintes princípios:
p

I - puublicidade dos
d atos e daas informaçções;
II - planejament
p
to e avaliaçãão periódicaa de atividad
des;
III - quorum
q
mínnimo para funcionamen
f
nto dos con
nselhos;
IV - condições de
d perda do direito de representaçã
r
ão; e
d
V – democracia
nas discusssões e decissões.

Art. 5º - Perderrão seus maandatos aqueles represeentantes que, sem justiificativa, faaltar a
02 (dduas) reuniiões conseccutivas ou a 4 (quatro) alternaddas de carátter ordináriio no
mesm
mo ano letivvo.

Parággrafo Únicoo – As justtificativas de
d faltas do
os Conselheeiros deverãão ser aprov
vadas
peloss respectivoos Conselhoos.

Art. 6º - A critério das innstâncias coolegiadas, estará abertta a pessoaas e entidades a
m suas reuniões, com ouu sem direiito ao uso da
d palavra, qquando se julgar
j
participação em
necessário.

C
CAPÍTULO
OI

Do Conselho Universitário

Art. 7º -

C
Unniversitárioo é a instân
ncia máxim
ma da UFR
RB como órgão
ó
O Conselho

vo, com coomposição e competêências
doutrrinário, connsultivo, noormativo e deliberativ
definnidas nos arttigos 21 e 23
2 do Estatuuto da Univeersidade.

Art. 8º - O Conselho reunirr-se-á ordinnariamente a cada bimeestre e extraaordinariam
mente,
semppre que hoouver motivvo que justtifique, porr convocaçção do seu presidentee, por
iniciaativa própriia, ou a requuerimento de
d dois terço
os do total dos
d seus membros titulaares.

CA
APÍTULO
O II

Do Con
nselho Aca
adêmico

Art. 9º – Ao Conselho
C
A
Acadêmico,
órgão con
nsultivo e deliberativo
d
, cabe defiinir a
organnização e o funcionam
mento da árrea acadêm
mica nos asppectos técniicos, didáticos e
cienttíficos, com
m funções inndissociáveeis nas áreaas de ensinoo, pesquisaa e extensão
o, em
conjuunto com os
o órgãos da
d adminisstração supeerior e setoorial da Unniversidade com
compposição e coompetênciass definidas nos artigos 24 e 27 do Estatuto daa UFRB.
.
Art. 10 – O Connselho reuniir-se-á ordinnariamente a cada bimestre e extraaordinariam
mente,
semppre que hoouver motivvo que justtifique, porr convocaçção do seu presidentee, por
iniciaativa própriia, ou a requuerimento de
d dois terço
os do total dos
d seus membros titulaares.

CA
APÍTULO III

Do Consselho de Cu
uradores

Art. 11 - O Coonselho de Curadores é órgão dee fiscalizaçãão econômiico-financeiira da
Univversidade, coom atribuiçções definidas no artigo
o 28 Estatutoo.

Art. 12 - O Conselho de Cuuradores tem
m a seguintee composiçãão:

I-

03 (três) representanntes dos dirigentes
d
de
d Centros, indicados pelo Con
nselho
Universitáário;

II-

01 (hum) representant
r
te de cada uma
u das Câm
maras, eleitto por seus ppares;
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III- Pró-Reitorr responsáveel pela execcução orçam
mentária;
IV- representaação estudanntil, na form
ma do § 2º do Art. 21 doo Estatuto;
V-

01 (hum) representant
r
te da comunnidade do Recôncavo
R
B
Baiano;

VI- 01 (hum) representannte dos serrvidores téccnico-adminnistrativos, eleito por seus
pares, atrravés de processo convocado
c
e coordeenado por seu órgão
o de
representaação;
VII- 01 (hum) representannte dos doccentes, eleitto por seus pares, atraavés de pro
ocesso
convocadoo e coordenaado por seuu órgão de reepresentaçãão.

§ 1ºº - O Connselho Curaador elegerrá seu preesidente e vice-presiddente, dentrre os
repreesentantes dirigentes
d
d Centros, integrantes do Conseelho Univerrsitário parra um
de
manddato de doiss anos.

§ 2º - O represeentante da comunidade
c
e será indicaado e escolhhido pelos ddemais mem
mbros
do Conselho
C
C
Curador,
enttre aquelas personalid
dades da soociedade civil que maais se
destaacarem no apoio
a
à univversidade, à ciência, à tecnologia, à cultura e à arte.

§ 3º - Os manddatos dos reepresentantees mencionaados nos iteens I, II, V
VI e VII serão de
u reconduução.
dois anos, podenndo haver uma

m os inciso
os III, IV, V,
V VI e VIII terão supllentes
§ 4º - Os repressentantes de que tratam
para substituí-loos em seus impedimenttos.

§ 5º - A eleiçãoo para a esccolha dos membros
m
do
o Conselho de Curadorres previsto
os nos
ndato
incisos V, VI e VII realiizar-se-á atté o final do mês dee novembroo, com man
iniciaando em deezembro do mesmo anoo.

§ 6º - As eleiçõees para a esscolha dos membros
m
do
o Conselho de Curadorres previsto
os nos
meira reuniãão do
incisos I, II, IV realizar--se-ão anteriormente à instalaçãão da prim
Consselho, com os
o mandatos a partir daa homologação e instalação do Conselho.
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Art. 13 - O Pressidente do Conselho
C
dee Curadoress terá, além
m do voto coomum, o vo
oto de
qualiidade.
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CA
APÍTULO IV

Do Consellho Diretorr do Centroo

Art. 14 - O Connselho Direttor do Centrro é órgão normativo,
n
c
consultivo
e deliberativ
vo no
âmbiito do Centtro de Ensiino em mattéria acadêm
mica, administrativa e financeiraa com
compposição e attribuições especificadas nos artigo
os 35 e 36 do Estatuto dda UFRB.

§1º - O Connselho Dirretor reunir-se-á ordiinariamentee uma veez por mêês e,
mente, semppre que convocado pelo Diretorr ou por rrequerimentto da
extraaordinariam
maiooria de seus membros.

§2º - O comparrecimento dos
d membroos do Conseelho Diretorr às sessõess é obrigató
ório e
preteere às demaiis atividadees da unidadde acadêmicca.

T
TÍTULO
IIII

DO FU
UNCIONAM
MENTO DOS
D
CONS
SELHOS DE
ELIBERATIVOS

C
CAPÍTULO
OI

Da Convoocação e do
o Quorum

Art. 15 - As connvocações dos
d conselhhos deliberaativos serão feitas, por meio eletrô
ônico,
com a antecedênncia mínim
ma de 48 (quuarenta e oiito horas), por
p seus preesidentes ou
u pela
maiooria dos seuss membros,, com indicaação da pau
uta de assunttos da reuniião.

§ 1º - A anteceddência de 488 (quarenta e oito) horaas poderá seer abreviadaa para 24 (vinte e
quatrro) horas em caso de
d motivoss excepcio
onais, justifficados no documentto de
convvocação e appreciados noo início da reunião.
r

§ 2º - Os consselhos delibberativos reeunir-se-ão com a preesença da m
maioria de seus
mem
mbros, delibberando pello voto da maioria do
os presentess à reuniãoo, resguardaada a
verifficação do quorum
q
mínnimo, salvo nos casos especiais previstos no Estatuto e neste
Regiimento.

§ 3º - As reuniões de carááter solene realizar-se--ão indepenndentementee de quorum
m em
segunnda chamada, a ser feita
f
após 30
3 (trinta) minutos
m
doo horário prrevisto para seu
inícioo.

CA
APÍTULO
O II

Daa Presidênccia

Art. 16 - Na faltta ou impeddimento do Reitor, a prresidência do
d Conselhoo Universitáário e
do Conselho
C
Accadêmico caberá ao Vice-Reitor
V
e,
e na ausênncia deste, aao seu subsstituto
legall, escolhido na forma definida
d
no Estatuto.
E

Art. 17 - Na faalta ou impeedimento do
d Diretor, a presidênccia do Consselho Diretor do
Centtro caberá ao
a Vice-Direetor e, na auusência desste, ao seu substituto
s
leegal escolhido na
form
ma do Estatuuto.
Art. 18 - O preesidente doo Conselho terá direito
o a voto de
d qualidadee, além do voto
comuum.
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CA
APÍTULO III

Dos Vetoss

Art. 19 - O Reeitor poderáá opor vetoos às delibeerações do Conselho U
Universitáriio, do
Consselho Acaddêmico e doo Conselhoo de Curad
dores, justifficando-os no prazo de
d 15
(quinnze) dias aoo Conselhoo Universitáário, o qual poderá reevogar o veeto pela maaioria
qualiificada de trrês quintos de
d seus mem
mbros.

§ 1º - Na reuniãão do Conselho Univerrsitário paraa julgamentto do veto, será permittida a
participação de membros do
d Conselhoo Acadêmicco ou do Conselho de Curadores,, com
direitto a voz.

§ 2º - Não caberrá veto às decisões
d
do Conselho de
d Curadorees contráriass à aprovação de
presttação de conntas.

CA
APÍTULO IV

Das Eleiições, das Representaç
R
ções e Subsstituições

Art. 20 - A orgganização daas eleições universitárias para esccolha de reppresentantees dos
doceentes, estudaantes e servvidores técnnico-adminiistrativos seerá de respoonsabilidad
de dos
órgãoos de repressentação de cada segmeento.

§ 1º - Em caso de empate nas eleições para repreesentantes nos
n conselhhos deliberaativos,
será consideradoo eleito o mais
m antigo na Universsidade Fedeeral do Recôôncavo da Bahia
B
e, enntre os de meesma antiguuidade, o mais idoso.

§ 2º - Nas eleiçções em quue houver apenas
a
um representannte por segmento, seu
u voto
podeerá ser com
mputado juunto a outrro segmentto para gaarantir o seegredo do voto
indivvidual.
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Art. 21 - As eleeições previistas no Esttatuto e nesste Regimennto, não reggulamentad
das de
ma especial, deverão seer realizadass até 15 (qu
uinze) dias úteis antess do término
o dos
form
respeectivos manndatos.

2 - Caberáá ao Reitor convocar
c
ass eleições dee âmbito daa Universidaade, e ao Diiretor,
Art. 22
as doo âmbito daa Unidade de
d Ensino, com
c
anteced
dência mínima de 30 (ttrinta) dias úteis,
em chamada
c
úniica, através de edital em
m que serão
o definidos os
o procedim
mentos.

Diretor e ViceParággrafo Únicoo - Nos processos de escolha dee Reitor, Vice-Reitor,
V
V
Direttor de Centrro, a anteceedência mínnima será estabelecida pelo
p Consellho Universsitário
e pello Conselhoo Diretor, reespectivameente.

Art. 23 - A esscolha de representant
r
tes dos doccentes, dos estudantess e dos téccnicoadmiinistrativos para os órggãos colegiaados será feiita através de
d eleições qque respeiteem os
seguiintes princíppios:

I-

sigilo de voto
v
e inviollabilidade da
d urna;

da a exatidão dos resultados e a
II - apuração imediata à votação,, assegurad
possibilidaade de apressentação dee recursos; e
d votação e assinatura na lista de votantes
v
corrrespondentte.
III - identificaçção no ato de

Art. 24 - Os reppresentantees nos conseelhos deliberativos da Universidaade serão eleitos
e
por seus
s
pares, com mandato de um ano para oss representaantes pertenncentes ao corpo
c
disceente e de doois anos paraa os demaiss representan
ntes.

Parággrafo Únicco - Os reepresentantees em con
nselhos deliberativos terão supleentes,
escollhidos pelo mesmo proocedimento que o dos tiitulares.

Art. 25 - Nos mandatos
m
de até dois annos será perrmitida umaa reconduçãão, sendo veedada
nos demais
d
casoos, salvo leggislação supperior em co
ontrário.
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CAPÍTULO
OV

Dos Recurrsos Relativvos aos Con
nselhos Deliberativos

Art. 26 - Da decisão de uma
u
instânccia deliberaativa caberáá pedido dee recurso para
p
a
instâância imediaatamente suuperior, na forma
fo
seguin
nte:

I-

do Conselhho Diretor do
d Centro para
p o CON
NSUNI ou para o CONA
AC, depend
dendo
da matériaa em exame,, tendo em vista
v
as com
mpetências destes
d
Consselhos;

II - do CONAC para o CO
ONSUNI; e
III - do Conselhho de Curaddores para o CONSUN
NI.

Parággrafo Únicoo - Será de 8 (oito) diias úteis o prazo
p
para a interposiçção dos reccursos
previistos neste artigo, conntados a paartir da datta de ciência pessoal da decisão pelo
interessado, ou da
d sua divuulgação oficiial por editaal afixado em
e local púbblico e visív
vel ou
publiicado em órrgão de com
municação innterna ou ex
xterna à Unniversidade.

CA
APÍTULO VI

Da Rotinaa das Reuniiões dos Co
onselhos Deeliberativoss

Art. 27 - As reuniões dos
d conselhhos deliberativos com
mpreenderãoo uma partte de
expeediente destiinada à disccussão e aprrovação da ata, comunnicações e ddeliberação sobre
propostas de alteração
a
naa pauta, e outra relattiva à ordeem do dia, na qual serão
consiiderados os assuntos daa pauta.

§ 1º - Mediante consulta aoo plenário, por iniciativ
va própria ou
o através dde requerim
mento,
o suspendder a partte de
podeerá o Presidente inverter a orrdem dos trabalhos ou
comuunicações, incluir
i
e/ou excluir assuntos na paauta das reuuniões ordinnárias, bem como
dar preferência
p
ou atribuirr urgência a determinaados assunttos dentre oos constanttes da
pautaa.
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§ 2º - O regimee de urgênccia impedirá a concesssão de vistaa, a não serr para exam
me do
p
e no decorreer da próprria reuniãoo, desde qu
ue os
proceesso no reecinto do plenário
docuumentos relaacionados à matéria tennham sido disponibiliz
d
zados aos C
Conselheiross com
anteccedência de 48 horas.

Art. 28 - De caada reuniãoo dos conseelhos delibeerativos lavvrar-se-á atta, assinadaa pelo
secreetário, que será
s
discutida e votadaa na reunião
o seguinte e,
e após aproovação, sub
bscrita
pelo Presidente e demais membros
m
preesentes.

Art. 29 - Além de aprovaçção, autorizaação, despaachos e com
municações da secretarria, as
decissões dos coonselhos deeliberativos terão a fo
orma de ressoluções baaixadas porr seus
presiidentes.

T
TÍTULO
IV
V

DOS ÓRG
GÃOS EXE
ECUTIVOS
S

Art. 30 - São órgãos execuutivos da Universidade
U
e, na formaa do Estatutto, nas segu
uintes
instââncias:

I - Suuperior:
Reitoria

S
II – Setorial:
a Diretoria dos Centross de Ensinoo;
a)
b Coordenaação dos Coolegiados doos Cursos dee Graduaçãoo;
b)
c Coordenaação dos Coolegiados doos Cursos dee Pós-Graduuação.
c)

Art. 31 - Noss casos dee vacância de cargoss executivoos com m
mandatos, haverá
h
substtituição, na forma da leei.
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C
CAPÍTULO
OI
Seção I
D Reitoria
Da
a

Art. 32 - A Reitoria
R
é o órgão executivo
e
que
q
administra, coorddena, fiscaliza e
superrintende toddas as atividdades da Unniversidade..

Art. 33 - A Reitooria compreeende:

I-

o Gabinetee do Reitor;

II - as Pró-Reiitorias;
III - as Superinntendências
IV - a Procuraddoria Federaal ;
V - as Assessoorias Especciais; e
VI - os Órgãos Administraativos.

Art. 34 - As com
mpetências do
d Reitor sãão aquelas definidas
d
noo artigo 32 ddo Estatuto..

Art. 35 - O Reiitor não podderá, sob peena de perd
da de mandaato, afastar--se do carg
go por
períoodo superiorr a 120 (cennto e vinte) dias conseccutivos.

Art. 36 - Em situações dee urgência e no intereesse da Uniiversidade, o Reitor poderá
tomaar decisões ad
a referenddum do CON
NSUNI e do
o CONAC.

Parággrafo Únicoo - O respecctivo Consellho apreciarrá o ato na primeira
p
sesssão subseq
qüente
e a não-ratifica
n
ção do mesmo poderáá acarretar, a critério do Conselhho, a nulidaade e
ineficácia da meedida, desdee o início daa sua vigênccia.

Art. 37 - Constittuem atribuuições do Viice-Reitor:

I-

coordenar e superinteender as ativvidades da Vice-Reitori
V
ia;
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II - substituir o Reitor em
m caso de fallta ou imped
dimento;
III - representaar o Reitor quando
q
desiggnado;
o cargo; e
IV - desempenhhar as demaais funções inerentes ao
V - desempenhhar funçõess a ele deleggadas pelo Reitor.
R

Seção II
Doos Órgãos de
d Apoio Administrat
A
tivo

Art. 38 – As atividades
a
d órgãos de apoio administrattivo serão ddisciplinadaas no
dos
Regiimento Interrno da Reitooria e por noormas especciais, a sereem baixadass pelo Reitor.

CA
APÍTULO
O II

Dos Centros
C
de Ensino
E

Seção I
D Concepção
Da

Art. 39 - O Ceentro é a base
b
da estrrutura da Universidad
U
de para todoos os efeito
os de
organnização adm
ministrativaa e didáticoo-científica, compreenddendo as diisciplinas affins a
ele vinculadas
v
e onde se enncontram lottados os doccentes.

§ 1º - O Centroo deverá funncionar plannejando, ex
xecutando e avaliando as atividad
des de
ensinno, pesquisaa e extensãoo.

§ 2º - Será direeta a relaçãoo do Centroo com a Reeitoria, atuaando as Próó-Reitorias como
órgãoos de asseessoramentoo ao Reitor no desen
nvolvimentoo de projeetos relativo
os às
diverrsas funçõess da Univerrsidade.

p regimennto próprio, elaborado por seu Coonselho Direetor e
§ 3º - O Centro reger-se-á por
aprovvado pelo Conselho
C
Unniversitário.
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Art. 40 - As atribuições doo Centro esttão definidaas no Estatuuto da Univversidade Feederal
do Recôncavo
R
d Bahia.
da
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Seção II
Da Dirretoria do Centro
C

Art. 41 - A Direetoria do Ceentro de Ennsino, órgão
o executivo que administra, coord
dena e
superrintende toddas as atividdades da unnidade, exerrcida pelo Diretor,
D
auxiiliado pelo ViceDirettor e assessorado por uma Coorrdenação dee Gestão Acadêmica
A
e uma Gerrência
Técnnica, em connformidade com o disposto no artiigo 38 do Esstatuto.

Art. 42 - O Direetor não poderá, sob pena
p
de perd
da de manddato, afastarr-se do carg
go por
períoodo superiorr a 120 (cennto e vinte) dias conseccutivos.

Art. 43 - Em sittuações de urgência e no interessse da Unidaade, o Direttor poderá tomar
t
decissões ad refeerendum do Conselho Diretor.
D

Parággrafo Únicoo - O Conseelho Diretorr apreciará o ato na priimeira sessãão subseqüeente e
a nãoo-ratificaçãão do mesm
mo poderá acarretar,
a
a critério doo Conselho, a nulidad
de e a
ineficácia da meedida, desdee o início dee sua vigênccia.

Seção III
Dos Órgããos Compleementares

Art. 44 - Os Ceentros para assegurar a oferta do
o ensino, a realização de atividad
des de
pesquuisa e extennsão e presservação dos bens cultu
urais, poderrão, de acoordo com ass suas
especcificidades, submeter ao
a CONSUN
NI propostaa de criaçãoo de órgãos complemen
ntares
com as seguintees caracteríssticas:

I-

sejam aproovados peloo Conselho Diretor
D
do Centro;
C

II - apresentem
m no ato daa sua propoosição um plano
p
de attividades deemonstrando seu
papel de coomplementador das atiividades de ensino, pessquisa e ou eextensão;
m caracteríssticas interdisciplinaress;
III - apresentem
IV - tenham coomo propóósito, além de outros, o de asssegurar a cconsolidaçãão da
identidadee da UFRB;
V - demonstreem capacidaade de susteentação finan
nceira e adm
ministrativaa.

Seção IV
Dos Nú
úcleos de Estudos, Pessquisas e Extensão

Art. 45 – Cabe ao Conselhho Diretor do
d Centro de
d Ensino instituir/reco
i
onhecer Nú
úcleos
de Estudos,
E
Peesquisas e Extensão,
E
d caráter acadêmico,, congreganndo professsores,
de
serviidores técnico-administtrativos e esstudantes dee uma ou mais
m Unidadde de Ensino
o e de
diverrsas áreas do
d saber, com
m o objetivoo de desenv
volver atividdades didátiico-pedagóg
gicos,
cienttíficas, cultuurais, artístticas, tecnollógicas e de
d interaçãoo com a socciedade, ficcando
conddicionado o início do seeu funcionam
mento à suaa aprovaçãoo pelo CONSUNI.

§ 1º - Cada Núcleo de Esttudos, Pesqquisas e Exttensão será constituídoo por no míínimo
orária
cincoo docentes e terá um reesponsável por coordeenar suas atiividades, coom carga ho
definnida no Planno Individuaal de Traballho do Doceente.
§ 2º - É permitidda a particippação de membros de instituições
i
externas naa composição do
Núclleo.
§3º É permitiida a partticipação de
d docentees, discenttes e servvidores téccnicoadmiinistrativos em mais dee um Núcleoo.

Art. 46 - A propposta de innstitucionalização/recon
nhecimento de um Núccleo deve conter
c
objettivos, justifficativa, plaano de ativvidades, recursos humaanos envolvvidos e reccursos
mateeriais disponníveis, demoonstrando dessa
d
forma sua viabiliddade.

§ 1º - Os núcleoos não se connstituirão em
m instânciaas administrrativas para efeito de lo
otação
de peessoal, de caargos de dirreção e de dotação
d
orçaamentária.
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§ 2º - O Conselho Universitário autorrizará o funccionamentoo do Núcleoo por um peeríodo
de atté 02 (dois) anos.
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§ 3º - Cada propposta de rennovação, paara novos peeríodos de até
a 04 (quattro) anos, deverá
d
ser acompanhadda de relatórrio circunstaanciado dass atividades desenvolvidas pelo Nú
úcleo,
no período
p
anteerior, com base
b
no quual o Conseelho Diretorr poderá inndicar, ou não,
n
a
proposta de renoovação de seu funcionaamento.

Seção V

Das Áreaas do Conh
hecimento

Subseção I
D Concepção
Da

Art. 47 - Os Centros organizarão
o
munidades de
d docentees em áreaas de
suas com
conhhecimento, tomando
t
poor base os grrandes camp
pos do sabeer presentes no conjuntto dos
compponentes cuurriculares dos
d cursos por
p eles oferrtados.
Parággrafo Únicoo- Fica asssegurada a autonomia dos Centroos na organnização dass suas
áreass de conhecimento.
Art. 48 - Cada área será coordenada
c
d
faça paarte, reservando,
por um docente que dela
para tanto, partee da sua cargga horária de
d trabalho.

Art. 49 - Cada docente sóó poderá serr membro apenas
a
de uma
u
área dde conhecim
mento,
deveendo sua incclusão ser determinada
d
a pelo conjunto de com
mponentes curriculares que
ministra aulas, vinculadas
v
à sua área de formação e/ou de atuuação na UF
FRB.

Art. 50 - Cada área
á deverá possuir
p
no mínimo
m
cinco docentess.

Parággrafo Únicoo - Caso nãoo haja doceentes em quantidade suuficiente parra constituirr uma
área do conheciimento, ela será agreggada em outtra que guaarde compattibilidade com
c
o
seu fundamento
f
epistemolóógico.

S
Subseção
II
I
Daa Competên
ncia

Art. 51 - A áreaa de conheccimento tem
m papel con
nsultivo na estrutura aadministrativ
va do
Centtro de Ensinno, auxilianndo a Diretooria do Cen
ntro nas deccisões acadêêmicas, dev
vendo
posiccionar-se foormalmente sobre:

I-

a disstribuição de encargos docentes e,, quando foor o caso, a distribuição dos
compponentes cuurriculares e ou módullos interdiscciplinares eentre os doccentes
que a compõe, em conform
midade com
m a oferta prevista peelo Colegiad
do de
Cursso;

III-

os conteúdos específicos
e
dos compo
onentes currriculares m
ministrados pelos
doceentes que a compõe;
c

IIII-

os prrojetos de pesquisa e extensão encaminhad
e
dos pelo Diiretor do Centro
C
para emissão dee parecer;

IV
V-

os pllanos e relattórios de traabalho indiv
viduais apreesentados peelos docentees;

V
V-

os pedidos
p
de liberação de docenttes para reealização dde atividadees de
form
mação continnuada ;

V
VI-

analiisar os pediddos de proggressão funccional dos docentes
d

V
VII-

outraas atividadees no âmbbito de sua competênccia cuja reealização ex
xijam
atuaçção do gruppo que comppõe a área de
d conhecim
mento;

Parággrafo Únicoo – A áreaa, após estuudos realizaados por seeus membros, encamin
nhará
relatóório circunnstanciado das
d discussões, para respaldar
r
téécnica e cieentificamen
nte as
decissões da Direeção do Cenntro.

Seção VI
Da Coordenaçção de Gesttão Acadêm
mica

Art. 52 - A Coordenaçção de Geestão Acad
dêmica do Centro é um órgãão de
assesssoramento do Diretor e será connstituída pellos Núcleoss de Gestão de Pesquissa, de
Gestão de Extennsão e de Geestão de Ennsino.
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Parággrafo Únicoo- A Chefi
fia de cada Núcleo qu
ue compõe a Coordennação de Gestão
G
Acaddêmica seráá exercida poor um docennte indicado
o pelo Direttor do Centrro.

Art. 53 - Constittuem atribuuições da Cooordenação de Gestão Acadêmica:
A
:

I - assessorar o Diretor naa administração acadêm
mica do Ceentro, asseguurando o reegular
funcionameento das ativvidades de ensino,
e
pesq
quisa e exteensão
II - assegurar o funcionam
mento das attividades dee ensino de graduação e pós-gradu
uação
do Centro, fazendo a articulação
a
e
entre
as áreeas de conheecimento e os colegiad
dos de
g
e pós-graduaação;
cursos de graduação
III - apoiar o deesenvolvim
mento das attividades de
d extensão no Centroo, em assocciação
com a Pró-Reitoria de
d Extensãoo e de acorrdo com ass diretrizes do Centro e da
Universidadde;
IV - apoiar o desenvolvimeento das ativvidades de pesquisa
p
no Centro, em
m associação
o com
a Pró-Reitooria de Peesquisa

e de acordo
o com as diretrizes ddo Centro e da

Universidadde;

Seção VIII
Da Gerência
G
Téécnica

Art. 54 - À Gerência
G
Téécnica é órgão de apo
oio técnicoo-administraativo do Ceentro,
auxilliando-o noo cumprim
mento da suua missão, constituíddo dos Núccleos de Apoio
A
Acaddêmico, de Apoio Adm
ministrativoo, de Apoio
o Técnico Específico
E
e da Bibliioteca
Setorrial .
Parággrafo Únicoo- A Chefia da Gerênciia Técnica será
s
exerciida por um sservidor téccnicoadmiinistrativo indicado
i
peelo Diretor do
d Centro
Art. 55 - Constittuem atribuuições da Geerência:

I - promover, integrar, compatibiliz
c
zar e coord
denar as açções e plannos de trab
balho
inerentes àss áreas de apoio
a
técnico-administtrativo do Centro,
C
perrmitindo-lh
he seu
regular funccionamentoo.
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II - assessorar o Diretor nas
n questõess relativas às
à áreas adm
ministrativaa e financeiira do
Centro;
o processoos de traballho inerentees à sua árrea de atuaçção, buscan
ndo a
III - gerenciar os
melhoria coontínua, com
m foco na efficácia;
IV - supervisionnar outras atividades administraativas do Centro,
C
deefinidas em
m seu
Regimento;;
V - subsidiar, por
p meio do
d seu Núccleo de Apo
oio Acadêm
mico, a Coordenadorria de
Registros Acadêmicoos,

prestaando as in
nformações necessáriaas à ofertta de

componentes curriculaares e a realiização das matrículas,
m
bem como disponibilizzando
para o doceente a docum
mentação neecessária ao
o seu trabalhho;
VI - incentivar a pró-atividdade, motivvando e faciilitando a aprendizagem
a
m da equip
pe em
sua totalidaade;
VII - realizar e desenvoolver açõess que se façam
f
neceessárias aoo funcionam
mento
administrattivo do Centtro.

C
Capitulo
IIII

D Naturezza e Funcioonamento dos
Da
d Órgãos Colegiadoos

Art. 56 - O Colegiado dee Curso é órgão da administraçção setoriall de delibeeração
colettiva, supervvisão e cooordenação didático-peedagógica de
d cada cuurso e integ
gra a
estruutura da Uniiversidade Federal
F
do Recôncavo
R
da
d Bahia.

f
didático-pedagógiicos, o Coleegiado de Curso
C
articuular-se-á co
om os
Art. 57 - Para fins
ulares, móduulos interdissciplinares, áreas
Centtros a que pertencem oss componenntes curricu
de conhecimentto ou camppos do sabber do currrículo, com
m o Conselhho Acadêm
mico CON
NAC e com a Pró-Reitooria de Gradduação - PR
ROGRAD.

Art. 58 -

São órgãos
ó
colegiados:

I- os
o Colegiadoos dos Curssos de Graduuação;
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II- os
o Colegiadoos dos Curssos de Pós-G
Graduação.
Art. 59 -

Nos Cursos de Graduaçãoo os Colegiiados serão constituídoos por 20%
% dos

doceentes que ministram
m
auulas no Currso, eleitos por
p seus paares, tendo no mínimo
o hum
repreesentante dee cada área do
d conhecim
mento que integra
i
o cuurrículo do ccurso.

Parággrafo Únicoo – O proceesso eleitoraal para esco
olha dos reppresentantess de cada árrea do
conhhecimento será condduzido peloo Coorden
nador do Colegiado do Cursso e,
exceppcionalmennte, pelo Dirretor do Cenntro caso o colegiado esteja
e
em foormação.

Art. 60 -

Cadaa docente só
s poderá ser eleito paara apenas um colegiaado, mesmo
o que

ministre aulas em
m mais de um
u curso.

Parággrafo Únicoo – O mandado do doocente repreesentante da área de cconhecimen
nto no
Coleegiado será de dois anoos, permitidda uma reco
ondução, poor igual perríodo, após novo
proceesso eleitoraal.

Art. 61 -

Para os Cursoss de Pós-grraduação, a composiçção e o funncionamentto do

Coleegiado prevaalecerá o diisposto no Regulament
R
to Geral daa Pós-graduaação da UF
FRB e
respeectivo Regim
mento do Curso.
C

Art. 62 - O Collegiado de Curso será dirigido po
or um Coorrdenador e nnas suas faaltas e
impeedimentos pelo
p
Vice-C
Coordenadorr, eleitos en
ntre os seuss membros pela plenárria do
coleggiado, e noomeado peelo Reitor, para mand
dato de 022 (dois) annos, permitiida a
reconndução por igual períoddo.

§ 1º - O Coorddenador seráá substituíddo em suas ausências e impedimeentos pelo ViceV
Coorrdenador, e na ausência de amboss, pelo proffessor mais antigo na innstituição dentre
d
os quue integram
m o Colegiaddo do Cursoo.
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§ 2º - Ocorrenndo, por quualquer mottivo, vacân
ncia durantee o exercíccio do carg
go de
Coorrdenador, assumirá o substituto
s
legal até a conclusão
c
d mandatoo, proceden
do
ndo-se
eleição para escolha do novvo Vice-Cooordenador.

§ 3ºº - No casso de vacâância simulltânea dos cargos de Coordenador e de ViceV
Coorrdenador do
d Colegiaddo, serão organizadas
o
s eleições no prazo máximo de
d 60
(sesssenta) dias, e os manddatos dos dirigentes
d
que
q vierem
m a ser nom
meados serãão os
estabbelecidos noo caput destte artigo.

§ 4º - O Reitor da Univeersidade designará, prro tempore, o Coordennador e o ViceV
Coorrdenador dee Colegiadoo quando, por
p qualquerr motivo, estiverem
e
vaagos os carrgos e
não houver
h
conddições para provimentoo regular im
mediato.

Art. 63 - É exprressamente vedado ao professor o exercício da coordennação de maais de
um Colegiado
C
d Curso.
de

Art. 64 - Os Currsos de Gradduação e Póós-graduaçãão terão obrigatoriamennte um
Coleegiado de Cuurso com ass seguintes competênci
c
ias:

I-

elaborar o projeto pedagógico
p
d curso;
do

II-

planejar,, acompanhhar e avaliiar a impleementação do Projeto Pedagógicco do
Curso;

III-

avaliar e coordenar continuameente as ativ
vidades didáático-pedagóógicas do Curso,
C
recomenndando os ajjustes necesssários;

IV-

definir, elaborar e implementar projetos visando a melhoria dda qualidad
de do
curso;

V-

organizaar, de acordoo com a leggislação em vigor, o currrículo plenno do curso;

VI-

propor modificaçõe
m
es e reformuulações curriculares;

VII-

deliberarr sobre aproveitame
a
ento de estudos,
e
c
convalidação
o compon
nentes
curriculaares, discipplinas, conjunto de diisciplinas, módulos innterdisciplin
nares,
áreas dee conhecim
mento ou campos
c
de saber, exccedência dde créditos, prérequisitaação e co-requisitação;
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VIII-- examinaar e emitir parecer, coom base naa análise de
d integralizzação curriccular,
sobre transferênciaa externa e matrícula de graduaados conforrme dispositivos
m vigor;
legais em
IX-

aprovar o plano de trabalho
t
anuual do Colegiado;

X-

estabeleccer a políttica de ofeerta de componentes curricularees, conjuntto de
disciplinnas, móduloos interdiscciplinares, áreas
á
de coonhecimentoo ou campo
os de
saber;

XI-

tomar deecisões relattivas aos asppectos didáático-pedagóógicos dos ccursos;

XII-

propor os
o horários de aulas doos docentess em consonnância com
m o planejam
mento
do Centrro;

XIII-- propor inntercâmbio,, substituiçãão e capacitação de proofessores ouu providênciias de
outra nattureza, neceessárias à melhoria
m
da qualidade
q
do ensino miinistrado;
XIV-- propor a reformulaçção do Reggimento do Colegiado, submetenddo-o à aprov
vação
do Conselho Univerrsitário.
XV-

eleger o Coordenaddor e Vice-C
Coordenadorr do Colegiaado; e

XVI-- integrar o Conselhoo Acadêmicoo.

Art. 65 -

Cabee ao Coordeenador do Colegiado
C
dee Curso:

I- administrar e representarr o Colegiaddo de Curso;
c
e faazer cumprirr os instrum
mentos legaiis da Univerrsidade, as deliberaçõees dos
lI-. cumprir
Consselhos Supeeriores e os Regimentos
R
s Internos dos
d órgãos da
d Universiddade;
III- receber
r
e enncaminhar ao
a Conselho Acadêmicco - CONA
AC, devidam
mente instru
uídos,
os reecursos interrpostos conttra as decisõões do Coleegiado de Curso;
IV- julgar os pedidos de
d reconsidderação con
ntra decisõões emitidaas pelo prróprio
Coleegiado;
V- daar cumprim
mento às deliiberações doo Colegiado
o de Curso;
VI- coordenar
c
e supervisioonar o deseenvolvimentto das atividades didáttico-pedagó
ógicas
do cuurso;
VII- organizar a oferta de componenttes curricullares, móduulos interdissciplinares, áreas
de coonhecimentto ou camppos de sabeer a cada peeríodo letivvo no Sistem
ma Acadêm
mico ,
para aprovação pelo
p Conselho Diretor do Centro;
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VIII-- coordenarr as atividades de colaação de graau e, juntam
mente com o Reitor, firmar
f
diploomas;
IX- manter atuualizados os
o registros e a docu
umentação inerentes aao curso e suas
atividdades;
X- propor
p
e enncaminhar, conjuntam
mente com o Núcleo de Gestãoo Acadêmicca os
horárrios de aulaas e demais atividades do
d curso, co
ompatibilizaando-os com
m os Centro
os;
XI- acompanhar
a
r o período mínimo e máximo
m
de integralizaç
i
ção curriculaar dos aluno
os em
cursoo, asseguranndo o controole das vagaas por curso
o;
XII- organizar e processar a pré-m
matrícula e a matrícuula, conjunntamente co
om a
Coorrdenadoria de
d Registros Acadêmiccos
XIII-- convocar e presidir ass reuniões do
d Colegiad
do de Curso;;
XlV-- elaborar relatório
r
annual das ativvidades do Colegiado de Curso, submetend
do-o à
aprovvação da plenária,
p
enncaminhanddo-o à Pró
ó-Reitoria de
d Graduaçção no casso de
Coleegiado de Curso
C
de Grraduação ouu à Pró-Reitoria de Peesquisa e Póós-Graduaçãão no
caso de Colegiado de Cursoo de Pós-Grraduação;
XV- exercer o direito
d
de vooto, inclusivve o de quallidade, nos casos
c
de em
mpate.

Art. 66 – O Colegiado
C
reunir-se-á mensalmeente, e exxtraordinariiamente qu
uando
convvocado por seu Coorddenador ouu a requeriimento de 2/3 (dois terços) de seus
mem
mbros.

CA
APÍTULO IV

Doo Pedido de Reconsid
deração e doos Recurso
os Relativoss aos Órgãoos Executiv
vos

Art. 67 - De atoo ou decisãoo de autoriddade cabe, por
p iniciativva do interessado, pedid
do de
mentos passsíveis
reconnsideração, fundamenttado na aleggação de nãão consideraação de elem
de exxame quanddo da decisãão.

Parággrafo Únicoo - O pedidoo de reconsiideração deeverá ser intterposto no prazo de 8 (oito)
dias contados a partir da daata de ciênciia pessoal do
d ato ou deecisão, ou dde sua divulg
gação
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oficial por edittal afixado em local público e visível ou publicado em sistem
ma de
comuunicação intterno ou extterno à Universidade.

Art. 68 - Salvoo disposiçãão expressaa no Estatu
uto, neste Regimento ou contid
da em
regullamentação sobre matééria específiica, do ato ou
o decisão da
d autoridadde caberá reecurso
para instância suuperior na forma
f
do arttigo 26 destte Regimentto.

TÍTULO V

DO EN
NSINO, DA
A PESQUIS
SA, DA EX
XTENSÃO E DO EST
TÁGIO

C
CAPITULO
OI

Do Ensino
o

Art. 69 - O ensiino na Univversidade Feederal do Recôncavo
R
d Bahia abbrangerá currsos e
da
progrramas de graduação,
g
de pós-graaduação, dee extensão, de educaçção seqüenccial e
contiinuada.

a
p
pedagógicas
s sistematizzadas,
Art. 70 - Por cuurso, entendde-se um coonjunto de atividades
visanndo a form
mação e o aprofundam
a
ento de conhecimentoos científicoos, tecnológ
gicos,
cultuurais ou artíssticos, confferindo diplooma, certificado ou graau acadêmicco.

ngresso, asssim comoo a estrutu
ura, o
§ 1ºº - As exiigências e requisitos para o in
funciionamento e os currícculos dos cursos
c
e pro
ogramas seerão fixadoss pelo Con
nselho
Acaddêmico;

d cursos poderá ser feita nas modalidades
m
presencial e/ou à distâância,
§ 2º - A oferta dos
mediiante aprovaação pelo Conselho
C
Accadêmico.
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Seção I
Das Dispoosições Inicciais e do Calendário Acadêmico
A

Art. 71 - Os Ceentros de Ennsino são os
o responsáv
veis pelos cursos
c
de grraduação e pelos
progrramas e currsos de pós--graduação na
n Universiidade Federral do Recônncavo da Baahia.

Art. 72 - Cabeerá aos Cenntros de Ennsino minisstrar os com
mponentes curriculares dos
d Universiddade, sendoo vedada a recusa
diferrentes cursos de graduaação e pós-ggraduação da
em fazê-lo,
f
sem
m prévia jusstificativa aprovada
a
peelo Conselhho Diretor e pela respeectiva
Câm
mara do CON
NAC, que encaminhar
e
rá o problem
ma existentte para anállise e solução da
Pró-R
Reitoria com
mpetente.

Parággrafo Únicoo - Para finns de atribuiição das tarrefas docenttes e elaborração dos planos
p
de trrabalho, o ensino
e
de graduação
g
e de pós-grraduação sttricto sensuu terá priorridade
sobree as demaiss atividades, devendo-sse observar a compatibbilização coom a preced
dência
das reuniões
r
doss órgãos collegiados.

Art. 73 - Os ensinos
e
de graduação e pós-grad
duação serãão ministraados seguin
ndo o
U
de.
Calenndário Acaddêmico da Universidad

o Conselho Diretor, o CONAC poderá
Parággrafo Únicoo - Por propposta fundaamentada do
autorrizar atividades de ennsino em épocas distiintas das esstabelecidass no Calen
ndário
Acaddêmico.

o civil, terá no mínimoo 200 (duzeentos)
Art. 74 - O anoo acadêmicoo, independente do ano
à provas.
dias de trabalho, excluído o tempo esppecialmente reservado às

Art. 75 - O Caalendário Acadêmico
A
d Universidade será aprovado aanualmentee pelo
da
NAC.
CON

Art. 76 - Haveráá, por ano, dois
d semestrres letivos de
d atividadees escolares.
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§ 1ºº - Entre os semestrres letivos,, os Centrros de Enssino executtarão ativid
dades
acadêmicas que assegurem o seu funciionamento contínuo.
c

§ 2º - O CONAC
C poderá approvar períoodos letivos especiais.

Art. 77 - As féérias escolaares anuais serão distribuídas enttre os dois períodos leetivos
regullares, totalizzando quareenta e cincoo dias.

Art. 78 - A Unniversidade, nos termos de Resolu
ução do CO
ONAC, podderá promo
over a
revallidação ou reconhecim
mento de diiplomas esttrangeiros, bem comoo a validaçãão ou
aprovveitamento de estudos de um paraa outro curso
o, quando iddênticos ou equivalentees.

Seção II
Dos Cursos de Gra
aduação

r
Art. 79 - Os currsos de gradduação são destinados a formar diiplomados nnos vários ramos
do coonhecimentto, visando à constituiição do cidaadão, em suuas dimenssões individ
dual e
sociaal, que sejaa comprom
metido com a produção
o de novoss conhecim
mentos, capaaz de
integgrar-se a noovos cenárrios e comppetências, face
f
às peculiaridadess do mund
do do
trabaalho e sensívveis às neceessidades dee educação continuada.
c
.

Parággrafo Únicoo – Os Curssos de Graduuação serão
o abertos à matrícula
m
de candidato
os que
tenhaam concluíddo o ensino médio ou equivalente
e
e classificaados em processo seletivo.

S
Sub-Seção
I
uração e doo Projeto Pedagógico
P
Da Estrutu
dos Cursoss

Art. 80 - O CONAC, por
p
propossta da suaa Câmara de Graduaação, definirá o
G
dos Cuursos de Grraduação daa Universiddade, observvada a legisslação
Reguulamento Geral
vigennte.
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Parággrafo Únicoo - O Regulaamento Gerral dos Curssos de Gradduação deterrminará o reegime
acadêmico estabbelecendo a forma de se efetivar a integralizaçção curricullar.

Art. 81 - Ficam adotados os seguintes princípios e critérios que
q nortearãão a elaboraação e
ou reeformulaçãoo dos projetos pedagóggicos na Uniiversidade:

I – Da
D indissociabilidade enntre ensino, pesquisa, extensão:
e
a) O ensino, a pesquisa e a extensãão são indissociáveis e devem seer assumido
os na
U
Universidad
de com iguaal nível de importância
i
a, integrados entre si e às necessid
dades
d desenvolvvimento soccial;
do
b) O Projeto Pedagógicoo explicitarrá o modo
o como a ciência e a pesquissa se
innterligarão, para garanttir o avançoo da ciênciaa e a transforrmação social;
c) O Projeto Pedagógico
P
deverá tam
mbém indicaar o modo como
c
as esspecificidad
des do
R
Recôncavo
estarão coontempladaas, bem co
omo os mecanismos
m
de respeito à
iddentidade innstitucionall presentes no
n curso.

II - Da
D definiçãoo do Projetoo Pedagógicco:
a) O projeto Pedagógico
P
de curso será defin
nido após discussões
d
com os seetores
d
diretamente
envolvidoss;
b) O Projeto Peedagógico deverá
d
dar ênfase
ê
ao ellenco de coomponentes curricularees que
c
constituam
o núcleo eppistemológicco dos cursos, explicitando a impportância dee cada
u deles parra a formação do alunoo;
um
c) O ensino e a aprendizaggem deverãoo estar voltaados para o que é episttemologicam
mente
n
nuclear
nos componentees curriculaares que com
mpõem o prrojeto pedaggógico, busccando
u articulaação entre teeoria e prátiica;
uma
d) Os
O Projetos Pedagógiccos deverãoo conter em
mentas preciisas e justificadas sob
bre as
q
quais
se asseentará o connteúdo proggramático do
os componeentes curricuulares.

ursos de graduação obedecerãão às
Art. 82 - Oss Projetos Pedagógiccos dos cu
deterrminações da
d legislação superior e serão desd
dobrados em
m componeentes curricu
ulares
dispoostos em uma
u
seqüênncia ordenaada e hieraarquizada e em outrass atividadess que

31

podeerão compreeender partticipação em
m pesquisaas, conferênncias, palesttras, semin
nários,
conggressos, debates e outraas atividadess científicass, artísticas e culturais.

§ 1ºº - Serão discriminaddos nos Prrojetos Ped
dagógicos o nome doos compon
nentes
curriiculares, os Centros dee Ensino quue os minisstram, bem como o núúmero semaanal e
total de horas-auula.

§ 2º - O program
ma de cada componentte curricularr, respeitadaas as ementaas que comp
põem
o Prrojeto Pedaagógico, serrá propostoo pelo resp
pectivo Collegiado de Curso, som
mente
podeendo ser aplicado após sua aprovaçção pelo Co
onselho de Centro.
C

Art. 83 – Os Prrojetos Pedaagógicos pllenos serão elaboradoss, quando foor o caso, com
c
a
previisão de habiilitações de um mesmoo curso, a paartir de umaa base comuum de estud
dos.

Parággrafo Único - Quanddo o Projetto Pedagóg
gico compreeender habbilitações dee um
mesm
mo curso coom base differenciada, deverá ser apresentadda justificatiiva especiall para
aprecciação do Conselho
C
Accadêmico.

Art. 84 - Os Prrojetos Peddagógicos serão
s
elaborrados de foorma que sseja possíveel aos
alunoos integraliizá-los denntro dos prrazos mínim
mo e máximo fixadoos na legisslação
superrior.

Art. 85 - Serão previstas
p
noos Projetos Pedagógico
P
os as atividaades de ensino que assu
umam
a forrma de estággio, obedeciidos os requuisitos exigiidos pela leggislação esppecífica.

Art. 86 - Toda proposta de
d reformullação do Projeto Pedaagógico devverá conterr uma
expoosição de mootivos e seráá submetidaa à apreciaçção do Consselho Acadêêmico.

§ 1º - Constarãoo, obrigatoriiamente, daa exposição de motivoss uma aprecciação do Prrojeto
Pedaagógico em vigor e umaa justificativva do novo projeto.

32

§ 2º - A propostta de Resoluução de aprrovação do Projeto Peddagógico deeverá conterr pelo
menoos três anexxos, o primeeiro apresenntando os componente
c
es curricularres (incluin
ndo-se
as innformações sobre cargaa horária e Centros
C
de Ensino quee ministram os compon
nentes
curriiculares), o segundo, as ementaas dos com
mponentes curriculares
c
s do curso,, e o
terceeiro, a tabelaa de equivallência.

S
Sub-Seção
II
I
Da Avaliaçção da Aprrendizagem
m

Art. 87 - O ennsino será ministradoo de acordo
o com os planos aprresentados pelos
do do
profeessores respponsáveis pelos compoonentes currriculares, approvados peelo Colegiad
Curso e pelo Coonselho Direetor do Cenntro.

nte curricular apresentar as conclu
usões
Art. 88 - Caberá ao professsor de cadaa componen
dos no
sobree o desempeenho do aluuno, utilizanndo os critérrios de aproovação a serrem definid
Reguulamento Geeral dos Cuursos de Graaduação.

Art. 89 - O aluuno poderá solicitar revisão de qu
ualquer connceito que llhe for atrib
buído
forme regrass definidas nos
n Regulam
mentos da Graduação
G
e da Pós-graaduação.
confo

m a autorizaação préviaa do Coleg
giado de Cuurso, alunoos de gradu
uação
Art. 90 - Com
podeerão cursar componente
c
es curricularres especifiicados, em outras
o
instittuições de ensino
e
superrior, com deveres dee freqüênciia e aproveeitamento, conforme estabelecid
do no
Reguulamento Geeral dos Cuursos de Graaduação.

Parággrafo Únicoo – O total de componnentes curricculares curssados em ouutras Institu
uições
de Ennsino Superrior, nos terrmos do capput deste arrtigo, não pooderá excedder a 30% (trinta
(
por cento)
c
do total da cargaa horária do curso.

Art. 91 - A inoobservância,, por parte do docentee, dos deveeres contidoos no Calen
ndário
Acaddêmico, quee implique em prejuízzo para o aluno,
a
susciitará a apliccação das penas
p
previistas na legiislação em vigor.
v
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Sub-Seção III
I
ngresso
Da Seleeção e do In

Art. 92 – O ingrresso na Unniversidade, em conform
midade com
m o dispostoo nas Resolu
uções
do Conselho
C
Unniversitário e do Consellho Acadêm
mico será abberto a:

m concluídoo o ensino médio ou equivalente
e
, admitido
os por
I - candidatos que tenham
meio dos processos de seleçãão aceitos e estabeleecidos pelaa Universiidade,
respeitadas as políticass afirmativaas estabeleciidas pela Innstituição ;
II - portadores de diploma de curso suuperior;
III - alunos de outras
o
instituuições por meio
m de tran
nsferências obrigatóriass e facultativas;
IV - alunos de outras instituições naas condiçõees estabeleccidas em coonvênios com a
Universidadde Federal do
d Recôncaavo da Bahiaa;
V - matrículas autorizadas
a
nas condiçções de recip
procidade diplomática
d
previstas em
m lei;
e,
VI - outros convvênios.

Art. 93 - O proocesso seleetivo para ingresso
i
no
os cursos dee graduação, definido pelo
CON
NAC, será reealizado porr órgão espeecífico.

Parággrafo Único - O proocesso de seleção
s
abrrangerá os conhecimentos comun
ns às
diverrsas formaas de educcação do ensino méédio, sem ultrapassarr este níveel de
compplexidade, para
p
avaliarr a formaçãão recebida pelo candiddato e o seuu nível cogn
nitivo
para estudos supperiores.

Art. 94 - O Conselho Diretor doo Centro, após conssulta aos C
Colegiados e à
Coorrdenadoria de
d Registroos Acadêmiccos, determ
minará, anuaalmente, o nnúmero de vagas
v
dispooníveis paraa ingresso de
d transferiddos, diplom
mados, muddança de currso e reingrresso,
encam
minhando-oo à Pró-Reeitoria de Graduação
G
em
e época determinada
d
a no Calen
ndário
Acaddêmico, quee o divulgarrá em formaa de Edital.
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Parággrafo Únicco - Sempre que o número dee pedidos de vagas for superio
or às
dispooníveis, a seleção será feita pelo Colegiado do
d Curso correspondennte, por meeio de
critérrios previam
mente aprovvados em reeunião do Conselho
C
Dirretor e divuulgados no Edital
E
especcificado no caput destee artigo.

os ou
Art. 95 - A addmissão de alunos esppeciais em componentes curriculaares isolado
conjuunto de com
mponentes curriculares
c
s ensejará a obtenção de
d certificaddo de freqü
üência
ou, em
e casos esspeciais, cerrtificado de aproveitam
mento, segunndo critérioos definidoss pelo
Consselho Acadêêmico.

p
admiitir alunos visitantes,
v
c
com
deveress de freqüên
ncia e
Art. 96 - A Univversidade poderá
aprovveitamento,, por solicitaação de outtras instituiçções de ensiino superiorr em que esttejam
matriiculados regularmente, para matrrícula em co
omponentess curricularres especificcados
que complemenntem sua foormação, caabendo ao Conselho Acadêmico
A
o regulamen
ntar a
matééria.

S
Sub-Seção
IV
I
D Matrícula
Da

Art. 97 - A matrrícula, bem como sua renovação
r
nos
n cursos de
d graduaçãão, será efettivada
Reitoria de Graduação
o, nos
peloss Colegiadoos de Curso conformee as normaas da Pró-R
prazoos fixados no
n Calendárrio Acadêmiico.

Art. 98 - Anualm
mente o Coonselho Acaadêmico, ou
uvido o Connselho Direttor do Centrro e a
Reitoria de Graduação,, determinarrá o número
o de vagas em
e cada currso de gradu
uação
Pró-R
para a matrículla inicial dos
d alunos que ingresssarem na Universidade via pro
ocesso
seletiivo.

usa de matrrícula, de trrancamento
o e de
Art. 99 - As coondições de desligamennto, de recu
reinggresso, serãoo definidas pelo Regulaamento Gerral dos Curssos de Gradduação.
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Seção III
Dos Cursoos de Pós-G
Graduação

Art. 100 - Oss cursos de
d pós-graaduação, laato e strictto sensu, oferecidos pela
Univversidade têêm a finaliddade de prooporcionar formação téécnica, cienntífica e cu
ultural
amplla e aprofunndada, deseenvolvendo a capacidaade de pesqquisa e o pooder criado
or nos
diferrentes ramoos do saber,, e abertos a graduado
os e pós-graduados quue preenchaam os
requiisitos estabeelecidos pella Câmara de
d Pesquisaa e Pós-gradduação e pello Regimen
nto do
Curso.

Art. 101 - O Conselho Acadêmico,
A
, por proposta da Cââmara de P
Pesquisa e PósGradduação, deffinirá o R
Regulamento Geral do
d Program
ma de Póss-Graduaçãão da
Univversidade, obbservada a legislação vigente.
v

Art. 102 - Os programas
p
d pós-gradduação podeerão ser maantidos excllusivamentee pela
de
d associaçção desta co
om outras instituiçõess, por conv
vênios
Univversidade ouu resultar da
especcíficos.

Art. 103 - O ensino de
d pós-gradduação stricto sensu compreennde dois níveis
n
indeppendentes e conclusivvos, Mestraado e Dou
utorado, nãão constituiindo o prim
meiro
necessariamentee pré-requisito para o segundo.

Art. 104 - As coondições, a forma de seleção
s
e to
odas as norm
mas dos proogramas dee pósgraduuação lato e stricto sennsu serão definidas em
m seus regim
mentos, levaando-se em conta
o estabelecido no
n Regulamento Geral dos
d Program
mas de Pós--Graduação.

Art. 105 - O núúmero de vagas
v
dos programas
p
de
d pós-gradduação seráá definido, pelos
Coleegiados de Cursos, com
m base noss quesitos de qualidadde e na dissponibilidad
de de
orienntadores, paara aprovaçção no Connselho de Centro e registro
r
e hhomologaçãão na
Câm
mara de Pesqquisa e Pós-G
Graduação.
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Parággrafo Únicco- Os coleegiados de Cursos dee Pós-Gradduação deveerão inform
mar o
númeero de vaggas, o períoodo de insccrição e o processo seletivo
s
à Pró-Reitorria de
Pesqquisa e Pós-G
Graduação, em data prreviamente estabelecida
e
a, para divuulgação em edital
públiico.

P
a de Pesquuisa e Pós-G
Graduação manterá reegistro de dados
d
Art. 106 - A Pró-Reitoria
necessários ao suporte, acompanhameento e divu
ulgação doss cursos de pós-gradu
uação
s
ofereecidos pela Universidad
U
de.
lato sensu,

Seção IV
Doos Cursos Seqüenciais
S
s e Bachareelados Interrdisciplinares

Art.1107 - Os cuursos seqüenciais e os bacharelad
dos interdiscciplinares dde nível sup
perior
por áreas
á
de sabber, destinam
m-se à obtennção, atualizzação e com
mplementaçção:

I-

de qualificcações técniico-científiccas, profissionais ou acadêmicas;

II-

de horizonntes intelectuuais em cam
mpos das ciências, das humanidaddes e das artes;

III- de ordenam
mento disciplinar, connforme exig
gências de flexibilizaçção curricullar na
contemporraneidade.

I
inares serãoo regulamen
ntados
§ 1º – Os Cursos Seqüenciaais e os Baccharelados Interdiscipli
pela Câmara dee Graduaçãoo, em obserrvância à leegislação esspecífica vigente no âm
mbito
do Siistema Fedeeral de Ensiino.
§ 2º – Os Cursos Seqüenciaais e os Baccharelados Interdiscipli
I
inares serãoo propostos pelos
Centtros e posteriormentte autorizaados pela Câmara de Graduaação, confforme
regullamentação específica sobre a mattéria.
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CA
APÍTULO
O II

38
D Pesquisa
Da

Art. 108 - A Universidade
U
e desenvolvverá a pesq
quisa nas diversas
d
moodalidades, todas
inereentes à proodução ou sistematizaação do conhecimentoo e suas applicações, como
funçãão indissociiável do enssino e da exxtensão.

a
o Plano Esstratégico dde Pesquissa da
§ 1ºº - O Coonselho Accadêmico aprovará
Univversidade noo qual estarãão definidass suas grand
des linhas prioritárias.

§ 2º - A pesquiisa terá com
mo objetivos ampliar conhecimen
c
ntos, estimuular a capaccidade
técniico-científicca, adaptarr e gerar novos conhecimenttos e conntribuir paara o
desennvolvimento da ciênciaa, da culturaa e da tecno
ologia.

§ 3º - O incentivvo às atividaades de pesqquisa consisstirá princippalmente em
m:

I-

formaçãoo

de

pesssoal

em

cursos

de
d

pós-graaduação

iinstitucionais

e

interinstittucionais, esstágios seniiores e pós-d
doutorados;;
II-

concessãoo de bolsas de pesquisaa em catego
orias diversaas;

III-

concessãoo de auxíllios para execução
e
de
d projetoss científicoos, tecnológ
gicos,
artísticos e culturais;;

IV-

intercâmbbio com ouutras instittuições naccionais e estrangeiras,
e
, estimulan
ndo a
cooperaçãão e o desennvolvimentoo de projeto
os comuns;

V-

publicaçãão e divulgaação dos ressultados das pesquisas instituciona
i
ais;

VI-

realizaçãoo de eventoos científicos, tecnológiicos, artísticcos e culturrais, bem co
omo a
divulgaçãão e particippação em inniciativas sem
melhantes em
e outras innstituições;

o
fonntes por meios
m
VII- disponibilização dee recursos bibliográáficos e outras
convencioonais e eletrrônicos.

Art. 109 - Os projetos dee pesquisa serão apresentados peelos docenttes aos Cen
ntros,
atenddendo às dirretrizes geraais traçadas pela Câmaara de Pesquuisa e Pós-ggraduação.

Art. 110 - Os projetos
p
de pesquisa teerão um responsável com
c
titulação de doutor ou
a
aprovaação, ser registrados nnos Centros e na
mesttre, devendoo, obrigatorriamente, após
Pró-rreitoria de Pesquisa
P
e Pós-graduaç
P
ção.
§ 1o - Os projetoos e/ou atividades de pesquisa quee não atendaam ao estabbelecido no caput
destee Artigo, nãão serão connsiderados no
n plano ind
dividual de trabalho
t
do docente.
§ 2º - Os projeetos serão avaliados segundo
s
criitérios de mérito
m
acaddêmico porr uma
Com
missão Instituucional de Avaliação
A
d Projetos, criada por ato do Connselho de Ceentro,
de
excettuando-se aqueles annalisados positivamen
p
nte por finnanciadoress de ativid
dades
cienttíficas, artístticas, culturrais e inovattivas;

§ 3º - Os projjetos aprovvados serãoo sistematiccamente accompanhadoos pela refferida
Com
missão, meddiante a aprresentação de relatório
os anuais, com a emiissão de paarecer
técniico-científicco sobre a suua execuçãoo.
§ 4o - Nos projjetos de peesquisa envvolvendo mais de um Centro, o rregistro darr-se-á
someente na Uniddade de Enssino do Cooordenador do
d projeto.

d Pesquisaa e Pós-graaduação, dee acordo co
om a
Art. 111 - Cabberá à Pró--Reitoria de
orienntação dadaa pela Câmara de Pesqquisa e Póss-Graduaçãoo do Conseelho Acadêm
mico,
coorddenar os proogramas de fomento, inntercâmbio e divulgaçãão da pesquuisa.

P
a de Pesquuisa e Pós-G
Graduação manterá reegistro de dados
d
Art. 112 - A Pró-Reitoria
necessários ao acompanhaamento, supporte, divullgação de programas, de linhas e de
projeetos de pesqquisa desenvvolvidos no âmbito da Universidadde.

Reitoria de Pesquisa e PósParággrafo Únicoo - Os Cenntros deverrão subsidiaar a Pró-R
Gradduação no cuumprimentoo do estabellecido no caaput desse Artigo.
A
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CA
APÍTULO III

D Extensã
Da
ão

Art. 113 - A Extensão Universitári
U
ia é o pro
ocesso educcativo, artísstico, cultu
ural e
cienttífico que articula
a
as atividades de ensino e a pesquiisa de form
ma indissociável,
viabiilizando a relação
r
trannsformadorra entre a universidad
u
de e os diversos setores da
socieedade.
Art. 114 – São objetivos
o
daa Extensão Universitári
U
ia:
I - Promover
P
a socializaçãão e o comppartilhamen
nto entre ass comunidaddes acadêm
mica e
não-aacadêmica do
d conhecim
mento produuzido pela Universidad
U
de e pelo sabber popularr;
II – Incentivar
I
a democratizzação do coonhecimento
o acadêmicoo e a particiipação efetiiva da
socieedade na vidda da Univeersidade;
III – Contribuir para a resoolução dos problemas
p
sociais
s
e meelhoria da qqualidade dee vida
da poopulação;
IV – Contribuuir para reeformulações de con
ncepções e práticas curricularees da
Univversidade, bem como paara a sistem
matização do
o conhecimeento produzzido, e
V - Incentivarr a práticaa acadêmicca que con
ntribua parra o desennvolvimento
o das
habillidades técnnicas e da coonsciência social
s
e políítica, formanndo profissiionais-cidad
dãos.
VI – Contribuirr para o dessenvolvimennto artístico
o-cultural da
d comunidaade acadêm
mica e
da soociedade em
m geral.

VII – Promoveer a transferrência de tecnologia na
n forma de
d inovaçãoo de processsos e
produutos.

Art. 115 – As atividades extensionisstas serão desenvolvid
d
das na form
ma de Progrrama,
Projeeto, Curso, Evento, Prrestação dee Serviços e Consultooria e Publiicações e outros
o
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Proddutos Acadêêmicos inseridos em áreas tem
máticas estabbelecidas ppela Câmarra de
Extennsão.
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Art. 116 – As atividades
a
d Extensãoo da UFRB
da
B observarãão o espíritoo que presiide as
suas diretrizes, devendo
d
a Pró-Reitoria
P
a de Extensãão estimularr a iniciativva, a criativiidade,
a qualidade e o compromiisso da com
munidade acadêmica,
a
b
buscando
ccondições para
p
a
realizzação destaa fundamenttal função da
d universidaade.

Art. 117 - A Pró-Reitoriia de Extennsão manteerá registroo de dadoss necessário
os ao
acom
mpanhamentto, suporte,, divulgaçãão de progrramas, de linhas e daas atividadees de
extennsão desenvvolvidos no âmbito da Universidad
U
de.

Parággrafo Únicco - Os Centros
C
devverão subsidiar a Próó-Reitoria dde Extensãão no
cumpprimento doo estabeleciddo no caputt desse Artigo.

CA
APÍTULO IV

D Estágio
Dos
os

mas de
Art. 118 - Os Ceentros de Ennsino buscaarão assegurrar o desenvvolvimento de program
estággios curriculares e não curricularess para seus discentes, mediante
m
offerta própriaa ou a
form
malização dee instrumenttos de coopeeração com
m instituiçõess públicas e privadas.

mas de
Parággrafo Únicoo - Os Centtros de Ensiino explicitarão nos seeus regimenntos as form
funciionamento dos estágioos e nos proojetos políticos pedagóógicos dos ccursos eles serão
descrritos de form
ma pormenoorizada.

CAPITULO
OV

D Atividades Comp
Das
plementarees

Art. 119 - A Unniversidade proporciona
p
ará aos seuss alunos, doocentes e serrvidores téccnicoadmiinistrativos atividades complemeentares de difusão e fomento da ciência, das
cultuuras, das artes, do lazerr e do exercíício da cidaadania.

CA
APÍTULO VI

Daas Outras Atividades
A
Universitár
U
rias

poderá dessenvolver outras,
Art. 120 - A Unniversidade,, além das atividades
a
acadêmicas,
a
ncia técnicca e similaares, bem como
tais como asseessoramentoo, consultorria, assistên
m capital de risco resultante de inov
vações geraadas no seu meio, visan
ndo o
participação em
cumpprimento dee sua funçãoo social e dee seus objetivos.

T
TÍTULO
VI
V

DOS DIP
PLOMAS, CERTIFIC
C
CADOS E TÍTULOS
T

Art. 121 - Os diiplomas de cursos de graduação
g
e de program
mas de pós--graduação serão
assinnados pelo Reitor,
R
pelo Coordenaddor do Coleg
giado de Cuurso e pelo ddiplomado.

Art. 122 - Esttarão sujeittos a regisstro os dip
plomas e certificados
c
expedidos pela
Univversidade, reelativos a:

I-

cursos de graduação
g
d profissõees reguladass em lei;
de

II - outros currsos de gradduação criaddos pela Un
niversidadee para atendder às exigêências
de sua programação específica
e
ouu face as peeculiaridadees do mercaddo de traballho;
III - cursos de pós-graduaç
p
ção;
IV - atividades de extensãoo; e
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V - cursos de graduação e de pós-ggraduação obtidos
o
em
m instituiçõees estrangeiiras e
revalidadoos pela Univversidade.

Parággrafo Únicoo - Na revalidação de diplomas
d
esstrangeiros a Universiddade atendeerá ao
que dispuser
d
a leegislação viigente e reggulamentaçãão do CONA
AC.

Art. 123 - Os certificadoos dos curssos de pós--graduação lato e striicto sensu serão
emitiidos pela Pró-Reitoria
P
a de Pesquuisa e Pós--Graduaçãoo da Univeersidade e serão
assinnados pelo Pró-Reitor
P
d Pesquisaa e Pós-Graduação e peelo Coordennador do cu
de
urso e
regisstrados na Coordenador
C
ria de Regisstros Acadêmicos.

Art. 124 - Os certificadoss das atividdades de extensão serrão emitidoos, registrad
dos e
assinnados pelo Pró-reitor
P
d Extensãoo e pelo Pro
de
ofessor/ Coordenador rresponsávell pela
atividdade.

Art. 125 - Para a outorga dos
d títulos honoríficos
h
uintes
especiais, observar-see-ão as segu
norm
mas:

I-

o diplom
ma de Méritto Universittário será co
oncedido mediante
m
prooposta justifficada
de qualqquer membrro do Conseelho Univerrsitário, com
m a aprovaação de 2/3 (dois
terços) dos
d membroos presentess à reunião e a sua enttrega se efettivará em sessão
especial deste mesm
mo Conselhoo;

II -

o título de Professoor Emérito será conceedido mediaante proposta justificad
da do
Conselhoo Diretor de
d Centro e aprovadaa por 2/3 (dois
(
terçoss) dos mem
mbros
presentes à reunião do Conselhho Universittário;

III -

o título de Profeessor Honooris Causa será conccedido meediante pro
oposta
justificadda do Reitoor ou do Conselho Direetor de Cenntro e aprovaada pelo vo
oto de
2/3 (doiss terços) doss membros presentes à reunião do Conselho U
Universitáriio;

IV -

o título de
d Doutor Honoris
H
Caausa será co
oncedido mediante prooposta justifficada
do Reitoor ou do Connselho Direetor de Centtro e aprovaada por 2/3 (dois terçoss) dos
membros presentes à reunião do
d Conselho
o Universitáário; e
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V-

o título de Servidoor Emérito será conced
dido mediaante propostta justificad
da do
Reitor, dos
d Pró-Reitores e do Conselho
C
Diretor
D
de Ceentro, na foorma definid
da em
seu Reggimento, e aprovada por
p 2/3 (do
ois terços) dos membbros presen
ntes à
reunião do
d Conselhoo Universitáário.

§ 1º Os títulos referidos
r
noo caput do artigo
a
poderrão ser proppostos por 22/3 dos mem
mbros
do Conselho
C
Unniversitário;

§ 2º - O diplom
ma correspoondente a um
u título honorífico
h
e
especial
serrá assinado
o pelo
Reitoor e pelo hoomenageadoo e transcritoo em livro próprio
p
da Universidad
U
de.

§ 3º - A outorgaa dos títuloss de Professor Emérito
o, Servidor Emérito, Prrofessor Ho
onoris
Caussa e de Doutor Honooris Causaa será feitaa em sessãão especial dos Consselhos
Univversitário e Acadêmico
A
.

T
TÍTULO
VIII

D GESTÃ
DA
ÃO UNIVE
ERSITÁRIA
A

C
CAPÍTULO
OI

Da Admin
nistração Estratégica
E

Art. 126 - A adm
ministraçãoo estratégicaa da Univerrsidade se constitui em
m um processso de
gestãão que apresenta, de maneira inntegrada, as políticas que norteiiam as deccisões
instittucionais asssumidas noos Capítulos II e III do
o Título II do Estatutoo e as estrattégias
utilizzadas para assegurar
a
a implementa
i
ação das ativ
vidades e daa avaliação institucionaal.

Art. 127 - O processo
p
addministrativvo considerrará as segguintes etappas, de nattureza
contíínua:
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I-

Planejameento;

II - Implementtação das Atividades;
A
e
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III - Avaliação Institucionnal.

Seção I
Do Planejameento

i
al observaráá:
Art. 128 - O plaanejamento instituciona

I-

a análise do contextoo interno e externo
e
à Un
niversidadee;

II -

os compromissos da Universidaade: princípiios e diretrizzes gerais;

III -

as políticaas e os objeetivos instituucionais.

t
eficieente o planeejamento insstitucional, implementaar-se-á:
Art. 129 - Para tornar

I-

a realizaação de sem
minários quue abordem
m temas naccionais e innternacionaais da
atualidadde;

II -

o increm
mento do intercâmbio coom outras in
nstituições públicas
p
ouu privadas;

III -

a participação nass atividadess pertinenttes aos várrios fórunss nacionaiss que
congregaam universiidades;

IV -

o acomppanhamentoo das ações dos Poderres Legislattivos Municcipal, Estad
dual e
Federal, nos assuntoos relativos à Educação
o, Cultura, Ciência
C
e Teecnologia;

V-

a promooção de seeminários que
q
discutaam o papell da instituuição e de suas
unidadess acadêmicaas e órgãos, antecipand
do políticas para
p o futurro;

VI -

a consolidação de um Sistem
ma de Info
ormação quue disciplinne a geraçãão, o
tratamennto e a difussão das infoormações neecessárias ao
a efetivo coonhecimentto das
funções e serviços da
d instituiçãão, dos seus requisitos estruturais
e
e funcionaiss; e

VII -

a coletaa de dados sobre o meio
m
extern
no à Univeersidade parra identificcar as
oportuniidades existentes e as liimitações qu
ue lhe são impostas.

Parággrafo Únicoo - O resultaado do proccesso de plaanejamento será registrrado no Plan
no de
Deseenvolvimentto Institucioonal da UFR
RB.

Seção II
D Implemeentação da
Da
as Atividadees

Art. 130 - A im
mplementaçção das ativvidades estaabelecidas nos
n objetivvos instituciionais
dar-sse-á pela:

I-

captaçãoo incessantee de recursoss orçamentáários e/ou fiinanceiros;

II -

qualificaação de doceentes e técnnico-administrativos;

III -

atualizaçção contínuaa de técnicaas e métodos;

IV -

adequaçãão da estruttura física e aquisição de
d equipameentos; e

V-

prática da
d autonomiia universitáária assegurrada pela Coonstituição Federal

Seção III
Da Avalliação Instiitucional

Art. 131 - A avaaliação instiitucional daa Universidaade deverá permitirá
p
a revisão de ações
praticadas, conttribuindo paara a melhooria contínu
ua do seu desempenho
d
o, conjugando as
avaliiações realizzadas por agentes
a
inteernos e exteernos à Universidade, nno planejam
mento
de açções futurass.

Parággrafo Únicco - As açções previsttas nas etaapas do processo de avaliação serão
estabbelecidas peelo Conselhoo Universitáário em con
nsonância coom a legislaação federall.

mplementaçção do proccesso de avaliação insttitucional fi
ficará a carg
go de
Art. 132 - A im
I
al, designadda pelo Reittor, compossta de
uma Comissão Própria de Avaliação Instituciona
doceentes, técnicco-administrrativos e disscentes.
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CA
APÍTULO
O II

Do Patrimônioo e do Regiime Financceiro

Art. 133 - O patrimônio
p
da Univerrsidade é constituído nos termoss definidos pelo
Estattuto e sua administraç
a
ção será reaalizada confforme estabbelecido neste Regimeento e
demaais dispositiivos legais.

Art. 134 - Os recursos, bens, direitos ou receitas proveenientes de dividendo
os, de
convvênios, doaações ou legados serrão incorpo
orados à Universidad
U
de, inscrito
os ou
averbbados no reegistro públlico corresppondente ou
u tombados no patrimôônio, semprre em
nomee da Univerrsidade Fedeeral do Recôncavo da Bahia.
B

§ 1º - Quando doadores,
d
teestadores ou
o contratan
ntes manifesstarem sua vontade so
obre a
destiinação de bens,
b
direitos ou provveitos, med
diante a esppecificação dos Centro
os de
Ensinno ou Órgããos que os receberão para utilizzação no ennsino, pesquuisa, extensão e
admiinistração, ficará
f
a Unniversidade, em tais casos, ao firm
mar o convêênio ou aceeitar a
doação ou legaddo, obrigadaa a garantir sua destinaação e utilizzação, nos ttermos exprressos
dessaa declaraçãoo de vontadde.

a
dos e
§ 2º - Para a administraç
ão de funddos proveniientes de doações, recceitas, acord
convvênios para a promoçãoo do ensinoo, da pesquiisa, da exteensão e do ddesenvolvim
mento
instittucional, a Universidade poderá utilizar-se
u
de
d fundaçõees de apoioo, nos termos da
Lei.

o dos recuursos apliccados confforme
§ 3ºº - A fisccalização e o acomppanhamento
especcificados noo parágrafo anterior seerão realizad
dos, periodiicamente, ppelo Conselh
ho de
Curaadores.

Art. 135 - A deccisão do Coonselho Univversitário que homologgar convênio do qual reesulte
receiita, ou autorrizar sua ceelebração, im
mporta na autorização
a
para a abeertura de crééditos
orçam
mentários, até o lim
mite da recceita previssta, destinaados ao cuumprimento
o das
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obriggações nelee assumidaas pela Unniversidade,, conformee plano dee aplicação
o que
acom
mpanhar os termos
t
do convênio.
c

Parággrafo Únicco - Salvo disposiçãoo em contrrário, nos casos
c
em qque os reccursos
oriunndos de connvênios não forem aplicados no mesmo
m
exerccício financceiro em quee este
for celebrado,
c
serão incorpporados ao orçamento
o
geral
g
da Unniversidade para o exerrcício
seguiinte, contem
mplando-se na despesaa as dotaçõ
ões indispennsáveis ao ccumprimen
nto do
convvênio.

Art. 136 - Os gestores dee recursos provenientees de convvênios apressentarão às PróReitoorias de Administraação

e Planejament
P
to, dentro dos praazos legaiss ou

convvencionadoss, a documeentação inddispensável para que elas
e
organizzem, executtem e
apressentem a deevida prestação de conttas do empreego dos recursos recebbidos.

Art. 137 - Todaa a arrecadaação resultaante de ativiidades própprias dos Ceentros de Ensino
E
c
da Un
niversidade,, vedada quualquer reteenção,
ou da Universiddade será reecolhida à conta
salvoo regulamenntação especcífica.

Parággrafo Únicoo - A receitaa obtida, noos termos deeste artigo, poderá destinar percen
ntuais
à connstituição dee fundos esppeciais a serem definid
dos pelo Connselho Univversitário.

Art. 138 - A elaboração da proposta orçamentárria da Univversidade faar-se-á de accordo
com um cronoggrama apresentado anualmente pella Reitoria, obedecidass as diretrizzes da
Univversidade e as prioriddades estabbelecidas no Plano dee Gestão dda Universsidade
aprovvado pelo Conselho Universitári
U
io, em consonância coom as regrras estabeleecidas
peloss órgãos de planejamennto do Ministério da Ed
ducação.
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T
TÍTULO
VIIII

DA COMUNID
DADE UNIIVERSITÁ
ÁRIA

C
CAPÍTULO
OI

Do Corpo
C
Doccente

Art. 139 - O Corpo Docentte da Univerrsidade é co
onstituído por
p professoores ocupanttes da
carreeira do maggistério supperior que desempenh
ham suas attividades de acordo com a
legislação em viigor e com as
a Resoluçõões da Univ
versidade.

Art. 140 - O ingresso na carreira
c
do magistério superior seerá por conccurso públicco de
provas e títulos, sempre no nível inicial
i
de cada
c
classee, salvo paara titularess, em
confo
formidade coom a legislaação em viggor e com reesolução esppecifica do CONAC;

Art. 141 - Som
mente os inntegrantes da
d carreira do magistéério superioor do quadrro de
pessooal da Unniversidade são elegívveis, por seus
s
pares, para carggos, funçõees ou
repreesentações.

ucionais impplicará, ao corpo docente, a
Art. 142 - O nãoo-cumprimeento das noormas institu
apliccação das saanções previistas na legiislação pertinente.

CAPÍTU
ULO II

Do Corp
po Técnico--Administrrativo

Art. 143 - O Corpo
C
Técnnico-Adminnistrativo daa Universiddade será cconstituído pelos
serviidores inteegrantes doo quadro, que exerrcem atividades de apoio téccnico,
admiinistrativo e operacionaal, necessáriias ao cump
primento doos objetivos institucionais.
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Art. 144 - O inggresso na carreira
c
de servidor
s
téccnico-adminnistrativo em
m educação
o será
por concurso
c
púúblico, obeddecendo às normas
n
prev
vistas na leggislação perrtinente.

Art. 145 - Som
mente os inttegrantes da
d carreira de
d servidorr técnico-addministrativ
vo em
educação do quuadro de peessoal da Universidad
U
de são eleggíveis, por seus pares, para
cargoos, funções ou represenntações.

mento das normas
n
instiitucionais im
mplicará, aoo corpo téccnicoArt. 146 - O nãão-cumprim
admiinistrativo, a aplicação das sanções previstas na
n legislaçãão pertinente.

CA
APÍTULO III

Do Corpo
C
Disccente

Art. 147 - O Corpo
C
Disccente será constituído
c
por estudaantes regulaares e espeeciais,
confo
forme estabeelecido no Estatuto
E
da Universidad
U
de.

Art. 148 - O cum
mprimento das
d normas institucionais vigentess é condiçãoo indispensáável à
o
daa Universiddade e deveerá contar com
c
a cooperação ativa dos
realizzação dos objetivos
alunoos.

Art. 149 - Consttituem direiitos e deverees dos mem
mbros do corrpo discentee:

I-

zelar peloos interessees dos estuudantes e pela
p
qualiddade do ensino que lh
hes é
ministraddo;

II -

utilizar oss serviços que
q lhes são oferecidos pela Universidade;

III -

participarr dos conseelhos, das associações
a
estudantis e exercer o direito dee voto
para a esccolha de seuus representtantes;

IV - recorrer de decisõees dos órggãos executtivos e deeliberativos,, obedecidaas as
instânciass de decisãoo e os prazos estabeleciidos;
V-

zelar peloo patrimôniio da Univeersidade desstinado ao uso
u comum
m e às ativid
dades
acadêmiccas; e
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VI - cumprir as
a normas innstitucionais em vigor.

ucionais impplicará, ao ccorpo discente, a
Art. 150 - O nãoo-cumprimeento das norrmas institu
apliccação das seeguintes sannções:

I-

advertênccia verbal;

II -

repreensãão escrita;

III -

suspensãoo de até 30 (trinta) diass úteis;

IV - suspensãoo de até 90 dias;
d
e
V-

desligameento.

§ 10 - A aplicaçção da sançção previstaa no incisoss I, II e III será registrrada no histtórico
escollar do disceente.
§ 20 - Será considerado seem efeito o registro daa sanção preevista no innciso I, se, até o
final do curso o estudante não
n incorrerr em reincid
dência.

Art. 151 - As saanções previistas no artiggo anterior serão aplicaadas na form
ma seguintee:

I-

advertênciia verbal: por
p desrespeeito às pesssoas e por desrespeito às resoluçções e
portarias emanadas
e
doos conselhoos ou de diriigentes univversitários;

II - repreensãoo escrita: naa reincidência das infrações previsttas no inciso I deste arttigo;
III - suspensão de até 30 (trinta)
(
diass úteis: na reincidência
r
a das infraçções previsttas no
inciso II deste
d
artigo, por improobidade na execução dos
d trabalhoos acadêmiicos e
ofensa ou agressão físsica e verbaal a discentees;
d em casoo de reincid
dência dos fatos
f
previstos no incisso III;
IV - suspensão de até 90 dias
e
V - desligamennto por atos graves coontra o patrrimônio , ciientífico, cuultural e maaterial
da Universsidade e agrressões físicca a servido
ores.

Parággrafo Únicoo - Os casoos omissos serão decid
didos pela Comissão
C
dde sindicânccia ou
inquéérito e pelo Reitor.
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Art. 152 - A apuuração e as sanções
s
serão aplicadaas:

I-

pelo Dirretor do Cenntro de Ensiino ao qual se vincule o curso/proograma em que o
aluno esstiver matricculado, quaando se trattar de adveertência verbbal e repreeensão
escrita.

II -

pelo Dirretor do Cenntro de Ensiino ao qual se vincule o curso/proograma em que o
aluno estiver matricculado, quanndo se trataar de suspennsão de até 990(noventa) dias
do para tal finalidade;
f
úteis, após conclusãão de inquérrito instituíd

III -

pelo Reitor, após approvação peelo CONAC
C, quando see tratar de desligamento
o.

§ 1º - A aplicaçção da sançção de desliigamento seerá precedidda de inquéérito, aberto
o pelo
Reitoor, asseguraando-se ao estudante o amplo direito
d
de defesa,
d
cabeendo recursso ao
Consselho Univeersitário no prazo
p
de 155 (quinze) dias,
d
após ciêência do intteressado.

§ 2º - Das sançõões de reprreensão escrrita e de suspensão cabberão recurrsos, no prazo de
03 (três) dias úteeis, ao Consselho Diretoor.

§ 3º - A aplicaçção das sançções de susppensão e dee desligameento só efetiivar-se-á a partir
do momento
m
em
m que forem julgadoss os respecttivos recurssos que, poorventura, sejam
s
apressentados.

Art. 153 - No prrocesso de aplicação
a
daas sanções previstas
p
neeste Capítulo, serão tom
madas
proviidências accauteladoras de respeeito à pesssoa humanaa, evitandoo-se publiccidade
semppre que for possível,
p
coompatível coom a gravid
dade do ato praticado.

T
TÍTULO
IX
X

DAS DISP
POSIÇÕES
S GERAIS
S E TRANS
SITÓRIAS
Art. 154 - Os serviços de
d arquivo da Univerrsidade serrão coordennados de forma
f
unifiicada e centrralizada, noos termos a serem estab
belecidos peela Reitoria..
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Art. 155 - Para que se cum
mpra as conddições de in
nício dos mandatos,
m
e dde defasageem de
manddatos, estabbelecidas neste
n
Regim
mento, ao se procedder as eleiições visan
ndo à
instaalação da primeira reuunião do Conselho dee Curadoress, a Reitoriia definirá quais
mem
mbros, consttantes no Estatuto, terãão mandato
os reduzidoss e quais m
membros terrão os
seus mandatos ampliados.
a

Art. 156 - Parra que se cumpra o estabelecid
do neste Regimento,
R
o Conselh
ho de
Curaadores, em sua primeirra reunião, escolherá o Presidentte e o Vicee-Presidentee, que
exerccerão, exceepcionalmennte, os seuus mandatoss até o diaa 30 de noovembro do
o ano
seguiinte, quanddo serão eleitos
e
o novo
n
presid
dente e o novo vice--presidente com
manddatos na forrma definidaa neste Reggimento.

Art. 157 - Paraa contagem de antiguiidade na Un
niversidadee Federal doo Recôncav
vo da
po exercido na Universsidade Federral da
Bahiia, em caso de empate, considerar--se-á o temp
Bahiia.

Art. 158 - As diisposições do
d presentee Regimento
o serão com
mplementadas e expliciitadas
por meio de normas
n
estabelecidas pelo Consselho Univversitário e pelo Con
nselho
Acaddêmico, connforme a nattureza da matéria.
m

c
omissos neste Reegimento seerão decididdos pelo Reeitor, ouvid
dos os
Art. 159 - Os casos
Consselhos da Administraçãão Superior da Universidade, seguundo sua com
mpetência.

Art. 160 - Este Regimento
R
entra em viigor na dataa aprovação pelo CONS
SUNI, revog
gadas
dispoosições em contrário.

ULO GABR
RIEL SOLE
EDADE NA
ACIF
PAU
PRESIDEN
NTE DO CONSELH
C
O UNIVER
RSITÁRIO
O

53

