
 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 04 DE 30 DE JANEIRO DE 2018 

 

Estabelece o Regulamento Geral do Conselho 

Universitário do Centro Universitário de 

Adamantina.  

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA, 

reunido em sessão de 30 de janeiro de 2018 e no uso de suas atribuições regimentais, 

considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento Geral da Instituição,  

RESOLVE: 

Art. 1º.  Aprovar o Regulamento Geral do Conselho Universitário, constante do anexo 

desta Resolução.   

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Adamantina, 30 de janeiro de 2018 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 04, DE  30/01/2018 

 
 

 

 

 

 

 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU) 

REGULAMENTO GERAL 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Universitário 

em sessão realizada no dia 30 de janeiro 

de 2018 – Resolução nº 04. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU)  

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA 

 

Artigo 1º - O Conselho Universitário (CONSU), órgão superior competente para 

decidir sobre todos os assuntos afetos à Instituição, nos termos deste Estatuto, é 

constituído por: 

I. Reitor; 

II. Vice-Reitor; 

III. Pró-Reitores; 

IV. Por representantes do Corpo Docente permanente, eleitos pelos seus pares, 

com mandato de 02 (dois) anos, na seguinte proporção: Mestres iguais a 03 (três) 

representantes; Doutores iguais a 05 (cinco) representantes; 

V. Pelos Chefes de Departamento; 

VI. 03 (três) representantes do Corpo Discente, eleitos pelos seus pares, 

respeitada a proporcionalidade estabelecida na legislação em vigor; 

VII. 02 (dois) representantes dos funcionários Técnico-Administrativos, eleitos por 

seus pares, e no caso de empate, com privilégio para o de maior tempo de serviço 

no Centro Universitário; 

VIII. 01 representante da Comunidade, preferencialmente com diploma de curso 

superior, proposto pelo Reitor, referendado por este Conselho; 

IX. 01 representante da Comunidade, preferencialmente com diploma de curso 

superior, proposto pela Mantenedora, referendado por este Conselho. 

 

§ 1º - Os membros a que se refere o item VI terão mandato de 01 ano, podendo ser 

reconduzidos por igual período; 

 



 

 

 

 

§ 2º - Os membros a que se referem os itens I, II, III e V, terão assento permanente 

no CONSU, e os referidos nos itens IV, VII, VIII e IX, terão mandato de 2 (dois) anos, 

podendo ser reconduzidos uma única vez, por igual período, sendo que após 2 

(dois) anos do encerramento do mandato, poderão ser eleitos para o mesmo 

conselho, sejam quais forem os órgãos ou entidades que representarem.  

 

§ 3º - Para cada representação, serão eleitos suplentes que, na ausência dos 

titulares, serão conduzidos atendidos a ordem de votação. 

 

§ 4.º- Para as reconduções previstas nos §§ 1. e 2.º, haverá necessidade de nova 

escolha a ser feita pelos órgãos ou entidades a que pertencerem os reconduzidos, 

que deverão apresentar ao Presidente do CONSU, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias do encerramento dos respectivos mandatos, a lista dos indicados reconduzidos, 

ou a lista dos novos indicados, em caso de não haver recondução, sob a pena do 

próprio CONSU deliberar a respeito da respectiva omissão, que poderá nomear, ao 

término do mandato, o respectivo suplente nos termos do § 3.º, ou deliberar a 

respeito de acordo com o capitulado nos itens XVI, XVII e XVIII, do artigo 3.º. 

 

CAPÍTULO II 

DOS TRABALHOS DO CONSELHO 

 

Artigo 2º - O Conselho Universitário reunir-se-á, ordinariamente, a cada 30 dias, 

com recesso de 30 dias no ano, e extraordinariamente, quando convocado pelo 

Reitor, ou pelo quorum mínimo de dois terços de seus membros. 

 

Artigo 3º - São atribuições do Conselho Universitário: 

 

I. formular o planejamento, as diretrizes e as políticas gerais do Centro 

Universitário; 



 

 

 

 

II. deliberar sobre as normas gerais de seu funcionamento; 

III. deliberar sobre alterações do Estatuto, do Regimento Geral do Centro 

Universitário e aprovação dos regimentos e regulamentos das unidades 

acadêmicas; 

IV. propor e aprovar a criação, a alteração e/ou a extinção de cursos; 

V. elaborar as diretrizes de atividades e programas relacionados com os cursos 

do Centro Universitário; 

VI. deliberar sobre a Instituição e a concessão de títulos honoríficos e prêmios; 

VII. resolver, em grau de recurso, todos os casos que lhe forem submetidos pelo 

Reitor, alunos ou órgãos colegiados, em última instância hierárquica referidos 

neste Regimento; 

VIII. aprovar a proposta orçamentária do Centro Universitário, a ser encaminhada 

à Mantenedora, ouvido o Departamento Financeiro, mediante parecer; 

IX. aprovar a prestação de contas dos recursos que, porventura, tenham sido 

repassados pelo Centro Universitário ao Diretório Acadêmico e à Associação 

Atlética Acadêmica; 

X. elaborar e submeter, à Mantenedora, as listas tríplices para escolha do Reitor 

e do Vice-Reitor; 

XI. deliberar sobre a sistemática e o processo de avaliação institucional; 

XII. decidir sobre a criação e a extinção de quadros e funções; 

XIII. homologar os resultados dos concursos para preenchimento das funções 

docentes e administrativas do Centro Universitário; 

XIV. fixar e reajustar os valores das remunerações dos seus professores e 

servidores, inclusive da Reitoria e das funções gratificadas, obedecida a 

legislação vigente; 

XV. aprovar os relatórios anuais das atividades do Centro Universitário; 

XVI. dirimir dúvidas e interpretar normas deste Regimento que não envolvam 

matéria da Legislação do Ensino, ouvido o Departamento Jurídico; 



 

 

 

 

XVII. exercer as demais atribuições de sua competência, por força de lei e deste 

Regimento; 

XVIII. resolver os casos omissos do Regimento Geral. 

 

CAPITULO III 

DO EXPEDIENTE 

 

Art. 4º. A Secretaria do Conselho Universitário ficará a cargo do Secretário 

Acadêmico dos Órgãos Colegiados Superiores da Instituição, ao qual compete: 

I. Preparar a agenda dos trabalhos do Conselho; 

II.  Convocar os membros do Conselho, conforme indicação do Reitor, com cinco dias, 

pelo menos, de antecedência. 

III. Elaborar listas de presenças das reuniões;  
IV. Secretariar as sessões do Conselho, lavrando as respectivas atas; 

V. Redigir atos e demais documentos que traduzam as decisões tomadas pelo 

Conselho; 

VI. Guardar, em caráter sigiloso, todo material de secretaria e manter 

atualizados os respectivos registros. 

 

Parágrafo único – Em suas faltas e impedimentos, o Secretário será substituído por 
um funcionário, designado pelo Reitor. 

 

Artigo 5º - A convocação para as sessões ordinárias ou extraordinárias será feita por 

circular enviada eletronicamente, por solicitação do presidente. 

 

§ 1º – Excepcionalmente, em casos de urgência, o prazo previsto no parágrafo 

anterior poderá ser menor, a critério do Reitor. 

 



 

 

 

 

§ 2º – A matéria constante da pauta da reunião será enviada aos conselheiros com a 

convocação. 

 

§ 3º - Em casos especiais, sem observância do prazo previsto, poderá ser incluída 

na ordem do dia, a critério do CONSU, matéria distribuída em pauta complementar. 

 

§ 4º - Poderão ser incluídas, na pauta das reuniões ordinárias, matérias pertinentes 

ao CONSU, que tenham sido entregues à Secretaria com antecedência de 15 dias e 

subscritas pelo Reitor. 

 

§ 5º - Não havendo quorum, o Conselho será convocado para nova reunião 48 horas 

depois, com a mesma pauta. 

 

§ 6º - Colocada em discussão, poderão os conselheiros, se assim desejarem, 

solicitar a palavra para apresentar oralmente suas observações ou encaminhá-las à 

mesa, por escrito. 

 

§ 7º - O Conselho somente deliberará sobre matéria da pauta com a presença da 

maioria absoluta dos seus membros, e devidamente instruída com informações e 

pareceres anteriores. 

 

Artigo 6º - Encerrada a discussão, a ata será posta em votação aberta seja qual for a 

matéria apreciada, podendo os votos ser declarados por escrito ou verbalmente, 

conforme determinação do presidente CONSU que e estiver presidindo a reunião. 

 

§ único - Sendo algum item da pauta de interesse conflitivo de algum conselheiro 

deve este pedir abstenção de voto. 

 



 

 

 

 

Artigo 7º – Em todas as votações constarão de ata o número de votos favoráveis ou 

contrários e abstenções, sendo consideradas aprovadas as matérias que obtiverem 

o número de votos previstos no § 7.º do artigo 5.º. 

 

Parágrafo Único - Em todas as votações, o Presidente terá direito, além de seu voto, 

o de qualidade em caso de empate. 

 

Artigo 8º - O comparecimento às sessões do CONSU é obrigatório, tendo prioridade 

sobre outras atividades. 

 

§ 1º – O conselheiro, quando impedido de comparecer, deve justificar a ausência 

antecipadamente e comunicar ao seu suplente, enviando-lhe a pauta da reunião. 

 

Artigo 9º - Às reuniões do Colegiado e de suas Comissões somente terão acesso 

seus membros. 

 

§ 1º – O Reitor (Presidente), ou Vice-Reitor e o Secretário comporão a mesa que 

dirige os trabalhos da sessão do CONSU. 

 

§ 2º – Assessores do Presidente do CONSU a seu convite e servidores da autarquia, 

poderão estar presentes às sessões para colaborar no desenvolvimento dos 

trabalhos. 

 

§ 3º – Poderão ser convidados,a juízo do Presidente do Colegiado, pessoas para 

prestar esclarecimentos sobre assuntos especiais. 

 

Artigo 10 - A Secretaria Acadêmica providenciará a transcrição das ATAS das 

sessões do CONSU. 

 



 

 

 

 

§ 1º – Do que se passar na sessão, o Secretário lavrará ata, onde constará: 

I – a natureza da sessão, dia, hora e local de sua realização e nome de quem a 

presidiu; 

II – nome dos conselheiros presentes, bem como dos que não compareceram, 

consignando, a respeito destes, o fato de haverem ou não justificado a ausência; 

III – a discussão, porventura havida a propósito da ata da sessão anterior, a votação 

desta e, eventualmente, as retificações encaminhadas à mesa, por escrito; 

IV – os fatos ocorridos no expediente; 

V – a síntese dos debates, as conclusões dos pareceres e o resultado do julgamento 

de cada caso, constante da ordem do dia, com a respectiva votação; o registro, em 

ata, na íntegra, ou em resumo, de outras peças dos autos, de qualquer matéria, 

além das indicadas, quando apresentadas por escrito; 

VI – os pronunciamentos mais minuciosos dos conselheiros, só constarão da ata, 

quando encaminhados à mesa por escrito e mediante determinação do Presidente 

do CONSU ou deliberação do Colegiado; 

VII – as propostas apresentadas por escrito; 

VIII – os votos declarados; 

IX – as demais ocorrências da sessão. 

 

§ 2º - A ata será lavrada em livro especial, cujas folhas serão rubricadas pelo 

Presidente e, se aprovada, assinada pelos demais Conselheiros.  

 

§ 3º - Qualquer retificação da ata será solicitada ao Presidente, a qual, se aceita, 

constará da ata da sessão seguinte. 

 

Artigo 11 - As sessões ordinárias do CONSU não poderão ser gravadas por 

quaisquer meios tecnológicos, estando os seus membros obrigados ao sigilo. As 

sessões solenes serão públicas e destinam-se à realização da colação de grau dos 



 

 

 

 

cursos de graduação do Centro Universitário, à entrega de títulos honoríficos e à 

transmissão dos cargos de Reitor e Vice-Reitor.  

 

§ 1º – Nas discussões, cada Conselheiro poderá falar apenas uma vez sobre cada 

matéria, por cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, com réplica e tréplica de 

dois minutos, a critério do Presidente do CONSU, salvo o relator que poderá dar 

explicações, sempre que necessárias. 

 

Artigo 12 - Em qualquer momento da discussão, poderá o Presidente do CONSU 

retirar matérias da pauta: 

I – para reexame; 

II – para instrução complementar; 

III – em virtude de fato novo supervenientes; 

IV – em virtude de pedido de vista, por conselheiros. 

 

§ 1º – Os pedidos de vista deverão ser justificados, cabendo ao Presidente do 

CONSU decidir de pleno. 

 

§ 2º – Quando vários Conselheiros pedirem vistas da matéria, simultaneamente, a 

Secretaria providenciará cópias, remetendo-as aos requerentes. 

 

§ 3º – Processos, com pedidos de vistas deferidos, deverão ser devolvidos no prazo 

máximo de 20 dias, exaurindo-se o direito do requerente, de qualquer manifestação, 

após o decurso de prazo. 

 

§ 4º – Processos retirados de pauta deverão ser incluídos na pauta da reunião 

subsequente, cabendo justificativa de prorrogação se for o caso. 

 

Artigo 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Universitário. 


