
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 06 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

Institui o Regulamento do Colegiado de 

Cursos de Graduação do Centro 

Universitário de Adamantina. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA, reunido em sessão de 20 de fevereiro de 2018 e no uso de 

suas atribuições regimentais, considerando o Artigo 11 do Capítulo I do 

Regimento Geral da Instituição,  

 

RESOLVE: 

Art.1º - Instituir o Regulamento do Colegiado de Cursos de Graduação do 

Centro Universitário de Adamantina, integrante desta Resolução. 

 

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

 

Adamantina, 20 de fevereiro de 2018 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO - CC G 

CAPÍTULO I - DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO 

 

O Colegiado de Curso de Graduação (CCG) do Centro Universitário de 

Adamantina será composto por: 

I - 4 (quatro) representantes Docentes do respectivo Curso eleitos por seus 

pares, sendo preferencialmente 1 (um) docente representante das 

disciplinas de área básica, 1 (um) docente representante das disciplinas de 

área pré-profissionalizante, 1 (um) docente representante das disciplinas 

de área profissionalizante e 1 (um) docente de qualquer uma das áreas 

para presidir o Colegiado (devendo este último estar obrigatoriamente 

ligado ao Núcleo Docente Estruturante do Curso - NDE). 

§ 1º Em caso de empate de votos, serão considerados quesitos de desempate: 

a) Docente com maior titulação. 

b) Persistindo o empate, o docente com maior tempo de trabalho na 

instituição. 

c) Persistindo o empate, o docente com maior idade. 

II - Representantes discentes eleitos por seus pares, sendo 1 (um) 

representante por ano do curso. 

 

Artigo 1º . Os representantes discentes no Colegiado de Curso serão eleitos 

pelos alunos matriculados no respectivo curso para mandato de um ano, 

podendo esse ser renovado por igual período.  

 

Artigo 2º.  O discente que trancar a matrícula ou se afastar por qualquer outro 

motivo, será automaticamente desligado do Colegiado de Curso. 

 

Artigo 3º . Os membros discentes que irão compor o CCG deverão ser eleitos 

por seus pares e o resultado registrado em ata do Curso com anuência da 

Coordenação do respectivo Curso. 



 
 
§ 1º Os mandatos dos representantes discentes são de um (1) ano, permitida 

uma recondução.  

§ 2º Os membros docentes do Colegiado do Curso terão mandato de dois (2) 

anos, permitida uma recondução.  

§ 3º A orientação para eleição da representação discente será conduzida pelo 

Presidente eleito do Colegiado. 

§ 4º O discente mais votado será eleito como Representante dos Discentes, 

sendo o único com poder de voto nas reuniões do Colegiado. Os demais 

votados, em ordem decrescente, devem substituí-lo, em caso de ausência nas 

reuniões, também com poder de voto único com representatividade discente. 

§ 5º Os representantes discentes de todos os anos do respectivo curso 

poderão participar das reuniões de colegiado, mas sem poder de voto, cabendo 

o poder de voto somente ao Representante mais votado. 

§ 6º Em caso de empate na votação do representante discente de cada termo, 

cabe aos seus pares, com orientação do Coordenador do Curso, decidir regras 

para o desempate. 

III – O Colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus 

membros votantes e decide pela maioria dos presentes. 

Parágrafo único. As reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas, 

serão convocadas, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em 

caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos. 

 

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES  

SEÇÃO I - DAS COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Artigo 4º . Compete ao Colegiado de Curso: 

I. Analisar e emitir parecer sobre os planos de ensino das disciplinas do 

curso, quando solicitado; 

II. Propor aos Órgãos Superiores da Instituição o estabelecimento de 

convênios de cooperação técnica e científica com instituições afins com 

a finalidade de desenvolvimento e capacitação no âmbito do curso; 



 
 
III. Auxiliar a Coordenação de Curso na implantação e execução do Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), quando solicitado; 

IV. Dar suporte à Coordenação de Curso na tomada de decisões 

relacionadas às atribuições desta, sempre que solicitado; 

V. Propor e apoiar a promoção de eventos acadêmicos do curso; 

VI. Auxiliar a Coordenação de Curso nas avaliações relacionadas aos 

processos de regulação do curso, quando solicitado; 

VII. Propor, à Coordenação de Curso, procedimentos e pontuação para 

avaliação de Atividades Complementares; 

VIII. Sugerir mudanças à Coordenação do Curso na ementa das disciplinas 

constantes do currículo pleno do curso e encaminhá-la à respectiva 

Coordenação para que nela se baseiem os programas;  

IX. Sugerir a necessária sequência das disciplinas do currículo e os pré-

requisitos; 

X. Examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas 

suscitadas tanto pelo corpo discente quanto pelo docente; 

XI. Propor, ao Coordenador do curso, medidas para o aperfeiçoamento do 

ensino dimensionando as propostas à luz da avaliação institucional; 

XII. Incentivar seus pares a participar de atividades de formação continuada, 

além de promover relações de cooperação e intercambio com outros 

colegiados; 

XIII. Exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões; 

XIV. Apresentar e analisar proposta para aquisição de material bibliográfico e 

de apoio didático-pedagógico; 

XV. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas no Regimento 

Geral do Centro Universitário de Adamantina, ou que, por sua natureza, 

lhe sejam conferidas. 

 

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

 

Artigo 5º . Ao presidente do Colegiado competirá:  



 
 
I. quanto às sessões do Colegiado de Curso:  

a) convocar e presidir as sessões;  

b) cumprir e fazer cumprir este Regulamento;  

c) manter a ordem;  

d) submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão anterior;  

e) anunciar a pauta e o número de membros presentes;  

f) conceder a palavra aos membros do Colegiado e delimitar o tempo de seu 

uso;  

g) decidir as questões de ordem;  

h) submeter à discussão e, definidos os critérios, à votação a matéria em pauta 

e anunciar o resultado da votação;  

i) fazer organizar, sob a sua responsabilidade e direção, a pauta da sessão 

seguinte, anunciá-la se for o caso, ao término dos trabalhos;  

j) convocar sessões extraordinárias;  

k) dar posse aos membros do Colegiado;  

l) julgar os motivos apresentados pelos membros do Colegiado para justificar 

sua ausência às sessões. 

II. quanto às publicações:  

a) baixar comunicados e editais;  

b) ordenar a matéria a ser divulgada. 

 

Artigo 6º. A presidência do CCG é exercida pelo docente indicado pelos 

membros na primeira reunião ordinária, obrigatoriamente o indicado sendo 

membro do Núcleo Docente Estruturante do respectivo curso.  

 

CAPÍTULO III – DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CUR SO 

 

Artigo 7º.  Ordinariamente, o colegiado se reunirá, pelo menos, uma vez 

semestralmente, ou, extraordinariamente, por convocação do Presidente do 

Colegiado ou por requerimento de 1/3 (um terço) de seus componentes.  



 
 
§ 1º Entre os docentes, um será eleito por maioria de votos para ser o vice-

presidente, para mandato de um ano, podendo ser reconduzido por igual 

período.  

§ 2º O vice-presidente substituirá o presidente em suas faltas e impedimentos, 

e, na falta do vice-presidente, presidirá um membro eleito na reunião do 

Colegiado.  

 

Artigo 8º . O CCG funciona em sessão plenária, com a maioria absoluta de 

seus membros, reunindo-se ordinariamente no mínimo uma vez no semestre e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu Presidente ou 

requerido por seus membros. 

§ 1º A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas.  

§ 2º Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação 

pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.  

§ 3º A ausência de representantes de determinada categoria ou classe não 

impede o funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões.  

 

Artigo 9º.  É obrigatória, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica, o 

comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso, vedada 

qualquer forma de representação.  

§ 1º A ausência de membros a duas reuniões consecutivas pode acarretar a 

perda do mandato, salvo impedimento previsto na legislação ou exercício 

comprovado de atividade permanente no mesmo horário em outra instituição, 

ou outra justificativa escrita aceita pelo seu presidente.  

§ 2º A cessação do vínculo empregatício, bem como afastamentos das 

atividades docentes e, ou técnico-administrativas, independentemente do 

motivo, também acarretam a perda do mandato no respectivo colegiado.  

 

Artigo 10.  O CCG funciona, para deliberar, com maioria absoluta de seus 

membros, e as decisões são tomadas por maioria relativa dos votos.  



 
 
Parágrafo Único – O Presidente, além do seu voto, tem, também, direito ao 

voto de qualidade, em caso de empate, independentemente do previsto no 

parágrafo anterior.  

 

Artigo 11 . Verificado o quórum mínimo exigido, instala-se a reunião e os 

trabalhos seguem a ordem abaixo elencada:  

a) expediente da Presidência;  

b) apreciação e votação da ata da reunião anterior;  

c) apresentação da pauta;  

d) leitura, discussão e votação dos pareceres relativos aos requerimentos 

incluídos na pauta;  

e) encerramento, com eventual designação da pauta da reunião seguinte.  

Parágrafo único. Mediante aprovação do Plenário, por iniciativa própria ou a 

requerimento de qualquer membro, pode o Presidente inverter a ordem dos 

trabalhos, ou atribuir urgência a determinados assuntos dentre os constantes 

da pauta.  

 

Artigo 12.  De cada sessão do CCG lavra-se a ata, que, depois de votada e 

aprovada, é assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos presentes.  

§ 1º As reuniões do CCG são secretariadas por um de seus membros, 

designado pelo Presidente.  

§ 2º As atas do CCG, após sua aprovação são arquivadas na Coordenação do 

Curso, com livre acesso aos membros do Colegiado.  

 

Artigo 13.  Das decisões do Colegiado de Curso de Graduação cabe recurso à 

Chefia de Departamento, Coordenação Pedagógica e ao Conselho de Ensino.  

 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 14.  Os casos omissos neste Regulamento serão tratados por este 

Colegiado, consultados o Coordenador do Curso, Chefia de Departamento, 



 
 
Coordenação Pedagógica, Pró-reitoria de Ensino e Departamento Jurídico 

deste Centro Universitário ou outros departamentos que por familiaridade 

tenham a contribuir com a matéria em questão. 

 

Artigo 15.  Este Regulamento pode ser modificado por maioria absoluta dos 

membros, mediante proposta fundamentada consultados os órgãos citados no 

artigo anterior. 

 

Artigo 16 . Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

Reitor do Centro Universitário de Adamantina 

 

 

 
 


