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TÍTULO III 

DA UNIVERSIDADE E DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

CAPÍTULO I 
DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 

 
 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 

UNIVERSIDADE 
 

 
CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO, DELEGAÇÃO 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CONSELHOS SUPERIORES 

 
SEÇÃO I 

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (Consuni) 
 
 
SEÇÃO II  

DO CONSELHO DE CURADORES 
 
 

CAPÍTULO V 
DA REITORIA 

 
 

SEÇÃO I 
DA ESTRUTURA DA REITORIA 

 
Art. 33. A Reitoria é integrada pelos seguintes órgãos: 

I. pelo Reitor; 
II. pelo Vice-Reitor; 
III. pelas Pró-Reitorias; 
IVII. pela Procurador Chefe; Procuradoria Jurídica;  
IV. pela Auditoria; 
VI. pela Ouvidoria;  
VI. Diretoria de Educação Aberta e à Distância (DEAD); 
VII. Direção de Campus  
VIII. Instituto de Cultura, Comunicação e Cooperação (I3C); 
VIIX. pelos Órgãos Suplementares; 
VIIIX. pelas Assessorias; 
§ 1º. Os dirigentes dos órgãos acima especificados e o Procurador Chefe, responsável pela 
Procuradoria Jurídica, serão designados pelo Reitor.  
§ 2º. A Reitoria poderá instituir, com aprovação do Consuni, outros órgãos auxiliares exigidos 
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pela administração.  
§ 3º. A constituição e a organização dos órgãos e das unidades da Reitoria, além de suas 
atribuições e as de seus titulares, serão fixadas pelo Regimento Geral e complementadas por 
normas expedidas pelo Conselho Universitário (Consuni).  
§ 4º. Os Pró-Reitores terão substitutos designados pelo Reitor, entre os coordenadores de cada 
Pró-Reitoria, para, nas suas faltas ausências ou impedimentos, responderem pelo expediente e 
pela representação do órgão, inclusive junto aos órgãos colegiados da Universidade. 
§ 5º. Os órgãos suplementares serão criados pelo Conselho Universitário (Consuni) com a 
finalidade de proporcionar suporte acadêmico e/ou administrativo à instituição, vinculando-se 
à Reitoria, nos termos do Regimento Geral.  

 
 
SEÇÃO II 

DO REITOR 
 

Art. 3634. São atribuições do Reitor: 
I. administrar e representar a Unilab em juízo e fora dele, podendo delegar poderes por 
Portaria; 
II. cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, as decisões do Conselho Universitário e do 
Conselho Curador; coordenar, fiscalizar e superintender todas as atividades universitárias, para 
garantir regularidade, eficiência, eficácia, disciplina e decoro; 
III. delegar responsabilidades e missões para o Vice-Reitor e para outros representantes da 
comunidade acadêmica; 
IV. conferir graus, diplomas, certificados acadêmicos, títulos e dignidades universitárias 
conferidos pelo Conselho Universitário (Consuni), bem como assinar diplomas e certificados; 
V. presidir, com direito a voto, o Conselho Universitário (Consuni) da Unilab; 
VI. dar cumprimento às deliberações do Conselho Universitário (Consuni) e do Conselho de 
Curadores da Universidade, baixando provimentos e resoluções decorrentes de decisões desses 
Conselhos; 
VII. encaminhar aos Conselhos Superiores pleitos e recursos impetrados; 
VIII. convocar para participar de reuniões do Conselho Universitário (Consuni) qualquer 
integrante da comunidade universitária, sempre que se revelar conveniente sua participação 
nas discussões de determinados assuntos; 
IX. elaborar e submeter à aprovação do Conselho Universitário (Consuni) o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), o plano de gestão, os planos e os orçamentos anuais da 
Universidade; 
X. fixar a lotação e praticar os atos pertinentes ao provimento e vacância dos cargos do quadro 
de pessoal docente e técnico-administrativo em educação da Universidade, bem como os 
relativos ao pessoal temporário; 
XI. autorizar a remoção e o afastamento de servidores, bem como aplicar penalidades cabíveis, 
de acordo com as conveniências do serviço e a legislação específica; 
XII. conceder ou requisitar, na forma da lei e deste Estatuto, pessoal docente ou técnico-
administrativo em educação a outras instituições, para prestar serviços à Universidade; 
XIII. conceder incentivos funcionais aos servidores da Unilab na forma da legislação vigente; 
XIV. propor ao Consuni a criação, extinção, desmembramento ou agregação de órgãos ou 
unidades da Universidade; 
XV. nomear e dar posse aos dirigentes dos órgãos da Universidade; 
XVI. constituir comissões especiais, de caráter permanente ou temporário, para emitir parecer 
sobre acumulação de cargos ou para estudos de problemas específicos, na forma da legislação 
em vigor; 
XVII. assinar convênios, contratos, acordos e ajustes, inclusive os que incluam intervenção ou 
participação das unidades universitárias e de outros órgãos da Universidade, com entidades 
públicas e privadas, no País e no exterior; 
XVIII. submeter ao Consuni, nos primeiros noventa dias do seu mandato, o Plano de Gestão, 
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elaborado em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
XIX. responsabilizar-se pelo patrimônio material e imaterial da Universidade, e administrar a 
distribuição de recursos e a execução orçamentária da Unilab; 
XX. administrar as finanças da Unilab e determinar a aplicação dos seus recursos, de 
conformidade com o orçamento aprovado; 
XXI. apresentar, ao Conselho de Curadores e ao Conselho Universitário (Consuni), no início 
de cada exercício, a proposta orçamentária e a prestação de contas da Universidade; 
XXII. desempenhar as demais atribuições inerentes à sua função, previstas em lei, neste 
Estatuto e no Regimento Geral. 
 
Parágrafo único. É facultado ao Reitor delegar ao Vice-Reitor atribuições previstas neste 
artigo. 

Art. 35. O Reitor poderá vetar resoluções do Conselho Universitário (CONSUNI) e do 
Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONSEPE) até 10 dias depois da seção em que 
tiverem sido aprovadas. 
§1°. Vetada uma Resolução, o reitor convocará o órgão colegiado pertinente para, em seção a 
se realizar dentro de 30 dias, tomar conhecimento das razões do veto. 
§2°. A rejeição do veto por, pelo menos, 2/3 (dois terços) da totalidade dos membros do órgão 
colegiado pertinente importará em aprovação definitiva da Resolução. 
 

 
SEÇÃO III 

DO VICE-REITOR 
 

Art. 3536. Ao Vice-Reitor, nomeado de acordo com a legislação pertinente, 
compete: 
I. substituir automaticamente o Reitor em suas faltas ou impedimentos;  
II. colaborar com o Reitor na supervisão acadêmica e administrativa da instituição; 
III. exercer as atribuições definidas no Regimento Geral e nos atos de delegação baixados pelo 
Reitor, supervisionando as atividades assistenciais da Universidade e acompanhando o 
desenvolvimento da residência universitária e das associações estudantis;  
III – ter assento no Conselho Universitário (Consuni), com direito a voz e voto;  
IV – suceder o Reitor, no caso de vacância do cargo, atendidas as formalidades legais. 
§ 1º. Nas faltas ausências e impedimentos simultâneos do Reitor e do Vice-Reitor, a Reitoria 
será exercida pelo Pró-Reitor mais antigo no exercício do magistério na Unilab.  
§ 2º. Ocorrendo vacância simultânea dos cargos de Reitor e de Vice-Reitor, assumirá a 
Reitoria um dos membros do Consuni, eleito por seus pares, observadas as disposições legais 
pertinentes, cabendo-lhe convocar, no prazo de sessenta dias, a consulta à comunidade 
universitária para a escolha dos titulares dos cargos.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DO CONSELHO DE DIRETORES 

 

SEÇÃO I 
DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 37. O Conselho de Diretores é integrado: 
I - pelo Reitor, com voto de qualidade, além do voto comum; 
II - pelo Vice-Reitor; 
III - pelos Pró-Reitores; 
IV - pelos Diretores das Unidades Acadêmicas; 
V - pelos Diretores-Gerais de Unidades Especiais; 
VI - pelos Diretores-Gerais de Órgãos Suplementares; 
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VII - por integrantes do corpo técnico e administrativo eleitos por seus pares, com mandato de 
3 (três) anos, nos termos do art. 94 deste Estatuto, permitida a recondução; 
VIII - por integrantes do corpo discente, nos termos do art. 90 deste Estatuto. 

Parágrafo Único. Juntamente com o conselheiro que não seja membro nato, será eleito o seu 
suplente, com mandato vinculado, para substituí-lo eventualmente. 

Art. 38. São órgãos do Conselho de Diretores: 
I - a Presidência, exercida pelo Reitor e, nas suas faltas ou impedimento eventuais, por seu 
substituto legal; 
II - o Plenário, constituído na forma deste Estatuto e integrado pelos conselheiros presentes às 
reuniões regularmente convocadas e instaladas; 
III - as Comissões, constituídas pelo Plenário, para estudo de matérias especiais. 

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 39. O Conselho de Diretores é órgão de assessoria executiva da administração 
superior da Universidade, competindo-lhe traçar normas operacionais para matérias aprovadas 
pelo Conselho Universitário, decidir sobre aquelas que lhe forem delegadas por este órgão e 
assessorar nas de competência do Reitor. 

SEÇÃO III 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 40. O Conselho de Diretores reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por bimestre. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DAS UNIDADES ACADÊMICAS 

 
Art. 41 A Universidade é composta de Unidades Acadêmicas e Unidades Especiais. 

§ 1º A Unidade Acadêmica é o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura 
administrativa próprias, realiza atividades de pesquisa e extensão e oferece curso superior que 
resulta na concessão de diploma de Graduação. 
§ 2º A Unidade Especial é o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura 
administrativa próprias, pode realizar atividades de pesquisa e extensão, mas não conduz à 
concessão de diploma de Graduação. 
§ 3º O Conselho Universitário, por Resolução Complementar aprovada pelo voto de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros, definirá as Unidades Acadêmicas e as Unidades 
Especiais, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 
§ 4º A Resolução Complementar prevista no parágrafo anterior estabelecerá normas gerais que 
regulamentem o funcionamento das Unidades Especiais, ouvido o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 
§ 5º A criação, o desmembramento, a fusão e a extinção de Unidades Acadêmicas e Unidades 
Especiais poderão ser propostos pela própria Unidade interessada, pelo Reitor ou pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 
§ 6º As medidas previstas no parágrafo anterior dependerão de Resolução Complementar do 
Conselho Universitário, a ser aprovada pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus 
membros, mediante proposta fundamentada, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CONSEPE). 
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Art. 42 As Unidades Acadêmicas poderão se organizar de forma a contemplar 
estruturas de nível hierárquico a elas inferior. 
§ 1º Um Instituto é uma Unidades Acadêmica. 
§ 2º O Instituto é o órgão de lotação de professores para objetivos comuns de ensino, pesquisa 
e extensão, sendo de sua responsabilidade a oferta de atividades acadêmicas curriculares. 

Parágrafo Único: Outras formas de organização das Unidades Acadêmicas, diversas da 
estrutura de Instituto, só poderão ser implementadas ou modificadas após aprovação pelo 
Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

 
Art. 4342. As Unidades Acadêmicas e Unidades Especiais são os Institutos e o Campus, 

quetêm como atribuição: 
I. planejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais sob 

sua responsabilidade; 
II. responsabilizar-se pela guarda e a conservação dos bens patrimoniais que lhe forem 

destinados; 
III. coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas respectivas áreas; 
IV. decidir sobre a organização interna, nos termos deste Estatuto e do Regimento Geral.  

 
§ 1º. São Unidades Acadêmicas da Unilab:  

I. Instituto de Desenvolvimento Rural;   
II.  Instituto de Ciências Exatas e da Natureza; 
III. Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável;  
IV. Instituto de Ciências da Saúde; 
V. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas; 
VI. Instituto de Humanidades e Letras; 
VII. Campus de São Francisco do Conde (BA). 
 

§2°. São Unidades Especiais da Unilab: 
 
§ 2º. A criação de Unidades Acadêmicas será feita mediante ato do Reitor, com base em 
projeto apreciado e aprovado pelo Consuni. 
 

Art. 4437. São requisitos para constituição de uma Unidade Acadêmica: 
I. representar grupamento de conhecimentos interdisciplinares, orientados à solução de 
problemáticas significativas da sociedade, de tal forma que justifique a sua constituição em 
separado; 
II. apresentar número de docentes não inferior a 20 (vinte) doutores em regime de dedicação 
exclusiva; 
III. realizar de forma indissociável as atividades de ensino, pesquisa e extensão e dar suporte a, 
pelo menos, 02 (dois) cursos de graduação, na modalidade presencial; 
IV. oferecer, em caráter regular, curso de pós-graduação stricto sensu, bem como programa de 
extensão institucionalizado; 
V. dispor de infraestrutura adequada para o desenvolvimento de suas 
atividades.  
VI. não duplicar recursos materiais e servidores. 
 
Parágrafo Único. As Unidades Acadêmicas já constituídas quando da publicação da Portaria 
Ministerial, homologando o presente Estatuto, trabalharão para atender as condições previstas 
no caput deste artigo no prazo de 05 (cinco) anos. 
 

Art. 3845. A administração da Unidade Acadêmica será exercida pelos seguintes órgãos, 
intermediários e de base: 
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I. Conselho da Unidade Acadêmica; 
II. Diretoria da Unidade Acadêmica; 
III. Colegiado de Curso de Graduação e de Programa de Pós-Graduação; 
IV. Coordenação de Curso de Graduação e de Programa de Pós-
Graduação;  
V. Secretaria da Unidade Acadêmica. 

 
 

SEÇÃO I 
DO CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA 

 
Art. 3946. O Conselho da Unidade Acadêmica é o órgão normativo, deliberativo e 

consultivo, que tem a responsabilidade de traçar a política e a tomada de decisão em matéria 
acadêmica e administrativa na sua esfera de responsabilidade institucional. 
 

Art. 4047. O Conselho da Unidade Acadêmica terá a seguinte 
constituição: 
 I. o Diretor da Unidade Acadêmica, como seu dirigentepresidente; 
II. o Vice-Diretor da Unidade Acadêmica;  
III. os coordenadores dos cursos de graduação vinculados à Unidade Acadêmica; 
IVII. os coordenadores dos programas de pós-graduação vinculados à Unidade Acadêmica; 
IV. 01 (um) representante do corpo docente por indicação de cada Curso de Graduação, eleito 
por seus pares, com o respectivo suplente; 
VI. 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos em educação da Unidade 
Acadêmica, eleito por seus pares, com o respectivo suplente, respeitada a proporção de até 
15% (quinze por cento) dos membros do Conselho; 
VII. representantes dos estudantes de graduação e de pós-graduação stricto sensu, eleitos por 
seus pares com os respectivos suplentes;, respeitada a proporção de até 15% (quinze por cento) 
dos membros do Conselho; 
VII. o Ex-Diretor que tenha exercido a diretoria durante o último período. 
§ 1º. O mandato dos membros a que se referem os incisos II, III, IV, V, VI será de dois anos, 
sendo permitida uma recondução consecutiva.  
§ 2º. O mandato dos representantes discentes será de um ano, permitida uma recondução 
consecutiva.  
 

Art. 418. Compete ao Conselho da Unidade Acadêmica: 
I. exercer, na esfera da Unidade, as funções normativas e deliberativas, estabelecendo as 
diretrizes para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos termos da política institucional 
da Unilab; 
II. propor, aprovar e modificar seu próprio Regimento, nos termos deste Estatuto e do 
Regimento Geral da Unilab, submetendo-o à apreciação do Consuni; 
III. propor políticas de ação e desenvolvimento da Unidade Acadêmica, em consonância com 
as diretrizes emanadas dos conselhos superiores;  
IV. emitir parecer sobre matérias a serem submetidas às instâncias superiores emitir parecer 
sobre matérias de interesse da Unidade Acadêmica a serem submetidas pela direção às 
instâncias superiores; 
V. apreciar e deliberar sobre a criação, organização, modificação, avaliação ou extinção de 
cursos de graduação e de pós-graduação stricto e lato sensu, bem como de cursos e programas 
de extensão, em sua esfera de responsabilidade;  
VI. manifestar-se sobre a contratação, remoção, redistribuição e afastamento de pessoal; 
VII. propor a realização de concursos para docentes e servidores técnico-administrativos em 
educação, na forma prevista pela regulamentação vigente na Unilab; 
VIII. aprovar bancas de concursos públicos para docentes e bancas de processo seletivo para 
docentes visitantes, substitutos ou temporários; 
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IX. avaliar os pedidos de progressão de docentes e de estágio probatório de pessoal docente e 
técnico-administrativo em educação; 
X. definir normas relativas à organização e administração de laboratórios e de outros meios; 
XI. manifestar-se sobre relatório de desempenho e estágio probatório do pessoal docente e 
técnico-administrativo em educação; 
XII. definir critérios para a escolha do representante da Unidade no Conselho Universitário 
(Consuni); 
XIII. apreciar e aprovar a celebração de contratos, acordos e convênios, para encaminhamento 
à Reitoria; 
XIV. atuar como primeira instância disciplinar para todos os membros da comunidade 
universitária que se encontrem vinculados à respectiva Unidade Acadêmica ou nela lotados; 
XV. definir processos de consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos cargos e 
funções de direção e coordenação, no âmbito da Unidade, e em consonância com as normas 
vigentes na Unilab; 
XVI. deliberar sobre planos de trabalho de seu corpo técnico-administrativo em educação e 
sobre planos de trabalho e distribuição de encargos de ensino, pesquisa e extensão de seu 
corpo docente; 
XVII. organizar o processo eleitoral, em escrutínios secretos, para nomeação do Diretor e do 
Vice-Diretor da Unidade Acadêmica, observado os termos da legislação vigente e do 
Regimento Geral da Unilab; 
XVIII. autorizar o aceite de doação de bens móveis à Unidade Acadêmica; 
XIV. elaborar a proposta orçamentária da Unidade Acadêmica, estabelecer o seu orçamento-
programa e acompanhar a execução orçamentária deste; 
XX. aprovar as contas da gestão do Diretor da Unidade Acadêmica; 
XXIVII. manifestar-se sobre qualquer matéria da competência do Diretor, quando houver 
solicitação deste; 
XXIIVIII. deliberar sobre matéria de interesse geral da Unidade, ressalvada competência 
atribuída a outros órgãos. 
 

Art. 492. O Conselho da Unidade Acadêmica reunir-se-á, ordinariamente, a cada trinta 
dias, e, extraordinariamente, quando convocado por seu presidente, ou pela maioria de seus 
membros. 
§ 1º. O Conselho da Unidade Acadêmica é a instância recursal máxima no âmbito da Unidade 
a respeito de decisões oriundas das coordenações de cursos e programas.  
§ 2º. O Conselho da Unidade Acadêmica poderá definir comissões específicas para assuntos 
permanentes ou eventuais, nos termos do Regimento Geral da Unilab.  
§ 3º. Das decisões do Conselho da Unidade Acadêmica cabe recurso ao Conselho 
Universitário (Consuni).  
 
 

SEÇÃO II 
DA DIREÇÃO DA UNIDADE ACADÊMICA 

 
Art. 5043. A Direção é a unidade executiva e administrativa, constituída pelo Diretor e 

Vice-Diretor, responsável pela coordenação, fiscalização e superintendência das atividades de 
responsabilidade da Unidade Acadêmica. 
§ 1º. As atividades de responsabilidade da Direção da Unidade Acadêmica (Instituto ou 
Campus) serão executadas pelo Diretor e Vice-Diretor, com apoio das coordenações de cursos 
de graduação e de programas de pós-graduação. 
§ 2°. Nas ausências e impedimentos simultâneos do Diretor e do Vice-Diretor, a Unidade 
Acadêmica será exercida pelo coordenador de curso de graduação mais antigo no magistério 
superior da Unilab, com lotação na Unidade Acadêmica e, em caso de igualdade de condições, 
pelo mais antigo no magistério superior em Instituição Federal de Ensino.  
§ 2º. O Diretor será substituído, em seus afastamentos temporários e impedimentos eventuais, 
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pelo coordenador de curso de graduação mais antigo no magistério superior da Unilab, com 
lotação na Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus) e, em caso de igualdade de condições, 
pelo mais antigo no magistério superior em Instituição Federal de Ensino.  

Art. 5144. Os cargos de Diretor e Vice-Diretor da Unidade Acadêmica (Instituto ou 
Campus) serãoá exercidos em tempo integral por docente em regime de dedicação exclusiva, 
com mandato de 4 (quatro) anos, permitida apenas uma recondução consecutiva. 
§1º. A escolha do Diretor em nível institucional será realizada por meio de processo de 
consulta, regido pelo Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus), nos termos da 
legislação vigente e do Regimento Geral da Unilab. 
§ 2º O conselho da Unidade Acadêmica homologará o processo de consulta à comunidade 
local para escolha do Diretor e do Vice-Diretor, os quais serão empossados pelo Reitor. 
§2º. Nos processos eleitorais, poderão concorrer para o cargo de Diretor os docentes da 
Unilab, com doutorado e em regime de dedicação exclusiva, que não tenham impedimento 
legal. 
§3º. O Diretor de Campus será indicado pelo Reitor. 
 

Art. 4552. Compete ao Diretor da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus): 
I. superintender as atividades da Unidade, em consonância com as orientações fixadas pelo 
Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 
II. cumprir e fazer cumprir as determinações contidas neste Estatuto, no Regimento Geral da 
Unilab e no Regimento da Unidade, bem como outras regulamentações oriundas do Consuni; 
III. propor à Reitoria a assinatura de convênios, contratos, acordos e ajustes; 
IV. estimular e apoiar a participação da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus) em eventos 
científicos e culturais; 
V. superintender a administração dos bens patrimoniais em uso na Unidade Acadêmica e o 
emprego de recursos financeiros, prestando contas aos órgãos competentes da Universidade; 
VI. propor a execução de serviços ou obras e aquisição de material; 
VII. praticar atos de administração e encaminhar à Reitoria propostas relativas à admissão, 
dispensa, transferência, remoção e afastamento de pessoal docente e técnico-administrativo em 
educação, ouvido o Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 
VIII. assegurar a execução do regime didático, especialmente no que concerne a programas e 
horários; 
IX. zelar pelo fiel cumprimento do regime disciplinar a que estão sujeitos os docentes, 
estudantes e servidores técnico-administrativos em educação da Universidade, no âmbito da 
Unidade Acadêmica, nos termos do Regimento Geral da Unilab e do Regimento da Unidade 
Acadêmica (Instituto ou Campus); 
X. supervisionar a frequência dos servidores, manter a ordem e a disciplina, propor ou 
determinar a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, assim como 
cumprir determinação de instância superior nesse propósito; 
XI. constituir comissões ou grupos de trabalho destinados à realização de tarefas específicas; 
XII. propor a concessão de prêmios, homenagens e outras dignidades universitárias, ouvido o 
Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 
XIII. expedir portarias, ordens de serviço, avisos e instruções; 
XIV. promover reuniões, seminários ou encontros científicos e culturais; 
XV. promover o intercâmbio da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus) com outras 
entidades, nacionais e estrangeiras; 
XVI. encaminhar à Reitoria, no prazo regulamentar, o Plano Anual das Atividades da Unidade 
Acadêmica (Instituto ou Campus) para o exercício seguinte;  
XVII. presidir o Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 
XVIII. submeter anualmente ao Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus), em 
consonância com as normas estabelecidas pelo Conselho Universitário (Consuni), o plano de 
gestão, o plano anual de atividades e o relatório anual da Unidade, contendo a prestação de 
contas; 
XIX. promover a compatibilização das atividades acadêmicas e administrativas da Unidade e 
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desta com as dos outros órgãos da Universidade; 
XX. delegar responsabilidades e missões para os coordenadores vinculados à Unidade 
Acadêmica (Instituto ou Campus); 
XXI. cumprir as atribuições que lhe forem delegadas pelo Reitor ou pelo Conselho da 
Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus), nos termos da legislação em vigor. 
 

Art. 53. São atribuições do Vice-Diretor: 
I - substituir automaticamente o Diretor em suas faltas ou impedimentos eventuais; 
II - colaborar com o Diretor na supervisão das atividades didático-científicas da Unidade 
Acadêmica; 
III - desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo Diretor da Unidade Acadêmica ou 
determinadas pela respectivo conselho da Unidade Acadêmica. 
 
 

SEÇÃO III 
DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO E DE PROGRAMA DE PÓS- 

GRADUAÇÃO 
 

Art. 5446. Haverá um Colegiado para cada Curso de Graduação e para cada Programa 
de Pós-Graduação, para integração acadêmica e planejamento do ensino. 
 

Parágrafo Único. Os colegiados de Curso de Graduação e de Programa de Pós-
Graduação são órgãos de consulta de deliberação coletiva em assuntos acadêmicos, 
administrativos e disciplinares da administração básica setorial, em matéria de ensino; 
pesquisa e extensão. 
 

Art. 5547. O Colegiado de Curso de Graduação é composto por: 
a) Coordenador;  
b) todos os docentes, em efetivo exercício, que ministrem disciplinas ofertadas pelo Curso de 
Graduação;  
c) servidores técnico-administrativos em educação da Coordenação do Curso, eleitos por seus 
pares, com os respectivos suplentes, na proporção de até 15% (quinze por cento) do 
Colegiado;  
d) discentes do curso, eleitos por seus pares, com os respectivos suplentes, na proporção de 
até 15% (quinze por cento) do Colegiado.  
Parágrafo Único. O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente, a cada trinta dias, e 
extraordinariamente por convocação de seu presidente ou por decisão de dois terços de seus 
membros.  
 

Art. 5648. O Colegiado de Programa de Pós-Graduação é composto por: 
a) Coordenador;  
b) todos os docentes permanentes e colaboradores do curso;  
c) servidores técnico-administrativos em educação da Coordenação do Curso, eleitos por seus 
pares, com os respectivos suplentes, na proporção de até 15% (quinze por cento) do 
Colegiado;  
d) discentes do curso, eleitos por seus pares, com os respectivos suplentes, na proporção de 
até 15% (quinze por cento) do Colegiado.  
 

Art. 5749. Compete ao Colegiado de Curso de Graduação e de Programa de Pós-
Graduação: 
I. deliberar sobre as atividades do Curso, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
Consuni;  
II. fazer a coordenação e a supervisão didático-pedagógica do Curso com vistas ao seu 
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constante aprimoramento e atualização;  
III. promover a avaliação do Curso, em articulação com os objetivos e critérios institucionais; 
IV. desenvolver ações integradoras entre as demais unidades responsáveis por componentes 
curriculares do curso, de forma a garantir os princípios e finalidade da Universidade; 
V. elaborar e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso; 
VI. elaborar e aprovar o Plano Anual das Atividades do Curso;  
VII. aprovar bancas de defesa de monografias, dissertações e teses, quando couber; 
VIII. aprovar programas dos componentes curriculares do curso, projetos de ensino, pesquisa e 
extensão, submetendo-o, em seguida, ao Conselho da Unidade Acadêmica; 
IX. promover a articulação e a compatibilização das atividades e planos de trabalho 
acadêmicos do Curso; 
X. propor e aprovar, em primeira instância, alterações no currículo do Curso, bem como a 
criação e extinção de componentes curriculares; 
XI. avaliar as atividades de ensino ministradas nos componentes curriculares do Curso; 
XII. encaminhar à Direção da Unidade Acadêmica solicitação de providências que viabilizem 
o seu pleno funcionamento;  
XIII. planejar a oferta de componentes curriculares; 
XIV. decidir sobre procedimentos referentes aos pedidos de matrícula, trancamento, 
transferência ou aproveitamento de estudos; 
XV. deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de alunos referentes à sua vida 
acadêmica. 
§1º. Os colegiados de curso de Graduação e de Programas de Pós-Graduação constituem a 
primeira instância de decisão e apreciação de projetos e processos de interesse de docentes 
vinculados. 
§2º. Os colegiados de Programas de Pós-Graduação devem elaborar o regimento do curso e as 
normas de acesso para encaminhamento ao Consuni.  
§3º. Outras competências dos colegiados de curso serão dispostas no Regimento Geral. 
 
 

SEÇÃO IV 
DAS COORDENAÇÕES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PROGRAMAS DE PÓS- 

GRADUAÇÃO 
 

Art. 5850. As Coordenações de Cursos de Graduação e de Programas de Pós-
Graduação são responsáveis pelas atividades de formação acadêmica e gestão administrativa, 
em sua esfera de responsabilidade. 
§ 1º. As coordenações de cursos e programas têm a responsabilidade de gerenciar os cursos e 
os programas com atribuições de natureza administrativa, acadêmica, institucional e política, 
em consonância com as definições do Regimento Geral da Unilab e das regulamentações 
específicas da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus).  
§ 2º. As atividades de responsabilidade das coordenações de cursos de Graduação e de 
Programas de Pós-Graduação serão realizadas pelo Coordenador, com base em decisão 
colegiada, nos termos do Regimento Geral da Unilab e das regulamentações específicas da 
Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus).  
§ 3º. As Coordenações de Cursos de Graduação e de Programas de Pós-Graduação realizarão 
suas atividades em alinhamento estratégico e operacional com a Unidade Acadêmica, a 
missão, os princípios e os objetivos da Unilab.  
§ 4º. Para todos os efeitos deste Estatuto, as coordenações de cursos de graduação presenciais 
e à distância e de pós-graduação stricto sensu são equivalentes.  
 

Art.59 51. O Coordenador e o Vice-Coordenador será serão eleitos entre os membros 
docentes de cada Colegiado, para coordenar as atividades do Curso de Graduação ou do 
Programa de Pós-Graduação e do Colegiado respectivo, com mandato de dois anos, podendo 
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ser reeleito por igual período. 
§1º. Nos processos eleitorais, poderão concorrer para o cargo de Coordenador e Vice-
Coordenador os docentes da Unilab, com doutorado e em regime de dedicação exclusiva, que 
não tenham impedimento legal. 
§2º. Em suas ausências e impedimentos, o Coordenador será substituído pelo pelo docente 
mais antigo entre os membros do ColegiadoVice-Coordenador.; 
§3º. Em ausência ou impedimento do Coordenador e Vice-Coordenador, o mesmo será 
substituído pelo docente mais antigo entre os membros do Colegiado, com doutorado e em 
regime de dedicação exclusiva. 

 
 
SEÇÃO V  

DA SECRETARIA DA UNIDADE ACADÊMICA 
 

Art. 6052. A Secretaria da Unidade Acadêmica é o órgão responsável pelas atividades 
de gestão administrativa, em sua esfera de responsabilidade.  
§1º. As atribuições e competências da Secretaria da Unidade Acadêmica serão definidas no 
Regimento Geral da Unilab e no Regimento da Unidade.  
§ 2º. A Secretaria da Unidade Acadêmica realizará suas atividades em consonância com as 
Pró-Reitorias, especialmente as Pró-Reitorias de Administração e de Planejamento e com as 
demais unidades administrativas da Unilab.   
§ 3º. O Secretário será selecionado pelo Diretor da Unidade Acadêmica, preferencialmente 
entre os servidores técnico-administrativos em educação lotados na Unidade.  
 


