
 

 
RESOLUÇÃO Nº 04 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 

 
Aprova a alteração dos Artigos 15 e 17 do 

Regimento Geral e Artigos 10 e 12 do Estatuto do 

Centro Universitário de Adamantina.   

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA, 

reunido em Sessão de 28 de janeiro de 2022 e no uso de suas atribuições regimentais, 

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

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar a alteração dos artigos 15 e 17 do Regimento Geral do Centro 

Universitário, que passará a ter a seguinte redação: 

Artigo 15 – 
§ 4º - No caso de vacância definitiva do cargo de Reitor da instituição, assumirá 
para o exercício da direção, o Vice-Reitor, para promover a escolha e nomeação do 
novo Reitor, nos termos vigentes pelo Conselho Estadual de Educação de São 
Paulo (CEE) e das normas regimentais da instituição, no prazo máximo de sessenta 
dias.  
 
§ 5º - Excepcionalmente, em caso de falta ou impedimento simultâneos das 
funções de Reitor e de Vice-Reitor, assumirá provisoriamente os encargos de 
direção do Centro Universitário o docente representante dos doutores, membro do 
CONSU, com mais tempo de exercício nesta Autarquia ou seu subsequente, nos 
casos de recusa ou impedimento e, ainda, se houver interesse deste em pleitear o 
cargo de Reitor ou Vice-Reitor, respeitados os requisitos legais do cargo. 
 
§ 6º - O prazo da excepcionalidade terá vigência até a nomeação de novos 
dirigentes, no período máximo de 30 (trinta) dias, sendo que os atos diretivos desse 
período deverão ser convalidados pelo Conselho Estadual de Educação. 
 
§ 8º - O docente, quando no desempenho do emprego em comissão de Reitor, 
ficará afastado de suas aulas, resguardando o direito de, ao final do mandato, 
retornar as aulas que lhe tinham sido atribuídas nos dois semestres anteriores à 
posse, desde que haja turma aberta no respectivo curso. 
 
§ 10 - Aos docentes nomeados para exercer o emprego em comissão de Vice-
Reitor e Pró-reitor, resguarda-se o direito de, ao final do mandato, retornarem as 
aulas que lhe tinham sido atribuídas nos dois semestres anteriores à posse, desde 
que haja turma aberta no respectivo curso. 
 
 
 
 
 
 



 
Artigo 17 - São atribuições do Vice-Reitor: 
 
VIII. Substituir o Reitor em suas ausências ou impedimentos e, no caso de vacância 
definitiva do dirigente máximo, assumirá os encargos no prazo de até 60 (sessenta) 
dias. 
 

Art. 2º - Aprovar a alteração dos artigos 10 e 12 do Estatuto do Centro Universitário, que 

passará a ter a seguinte redação: 

Artigo 10 – 
 

§ 4º - No caso de vacância definitiva do cargo de Reitor da instituição, assumirá 
para o exercício da direção, o Vice-Reitor, para promover a escolha e nomeação do 
novo Reitor, nos termos vigentes pelo Conselho Estadual de Educação de São 
Paulo (CEE) e das normas regimentais da instituição, no prazo máximo de sessenta 
dias.  
 
§ 5º - Excepcionalmente, em caso de falta ou impedimento simultâneos das 
funções de Reitor e de Vice-Reitor, assumirá provisoriamente os encargos de 
direção do Centro Universitário o docente representante dos doutores, membro do 
CONSU, com mais tempo de exercício nesta Autarquia ou seu subsequente, nos 
casos de recusa ou impedimento e, ainda, se houver interesse deste em pleitear o 
cargo de Reitor ou Vice-Reitor, respeitados os requisitos legais do cargo. 
 
§ 6º - O prazo da excepcionalidade terá vigência até a nomeação de novos 
dirigentes, no período máximo de 30 (trinta) dias, sendo que os atos diretivos desse 
período deverão ser convalidados pelo Conselho Estadual de Educação. 
 
§ 8º - O docente, quando no desempenho do emprego em comissão de Reitor, 
ficará afastado de suas aulas, resguardando o direito de, ao final do mandato, 
retornar as aulas que lhe tinham sido atribuídas nos dois semestres anteriores à 
posse, desde que haja turma aberta no respectivo curso. 
 
§ 10 - Aos docentes nomeados para exercer o emprego em comissão de Vice-
Reitor e Pró-reitor, resguarda-se o direito de, ao final do mandato, retornarem as 
aulas que lhe tinham sido atribuídas nos dois semestres anteriores à posse, desde 
que haja turma aberta no respectivo curso. 
 
Artigo 12 - São atribuições do Vice-Reitor: 
VIII. Substituir o Reitor em suas ausências ou impedimentos e, no caso de vacância 
definitiva do dirigente máximo, assumirá os encargos no prazo de até 60 (sessenta) 
dias. 
 

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

Adamantina, 31 de janeiro de 2022 

 
 

Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza 
Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 


