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EIXO 3: COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

Comunidade Universitária  

Estatuto UFPA 
Art.  68.  Constituem a Comunidade Universitária: os servidores docentes e técnico-
administrativos e o corpo discente.  
Art. 69. É assegurada aos servidores e aos discentes a respectiva representação em 
órgãos consultivos e deliberativos da Universidade, com direito a voz e voto, em 
conformidade com a legislação federal pertinente e as normas estatutárias e regimentais. 

Estatuto UFOPA 
Art. 78. A comunidade universitária é constituída por docentes, discentes e técnicos 
administrativos em educação, diversificados em suas atribuições e funções, unidos na 
realização das finalidades da Universidade.  
Art. 79. Os papéis sociais, os relacionamentos estruturais, as responsabilidades 
individuais, os limites de autoridade e os requisitos exigidos dos membros da 
comunidade universitária, bem como os seus direitos, são pautados nos princípios e nas 
finalidades expressos neste Estatuto, definidos no Regimento Geral e na legislação 
brasileira em vigor.  
Art. 80. As responsabilidades e prerrogativas dos docentes, técnicos administrativos em 
educação e discentes da UFOPA serão estabelecidas neste Estatuto, no Regimento Geral 
da 26 Universidade, nos Regimentos das Unidades e Subunidades e em resoluções dos 
Conselhos Superiores, na forma da lei.  
Art. 81. É assegurada aos servidores e aos discentes a respectiva representação em 
órgãos consultivos e deliberativos da Universidade, com direito à voz e voto, em 
conformidade com a legislação federal pertinente e as normas estatutárias e regimentais. 

Estatuto UFCA 
Art. 75. A comunidade universitária será integrada pelo corpo docente, constituído dos 
que exercem atividades de magistério superior e de 1º. e 2º. graus na Universidade, e 
pelos corpos discente e técnico-administrativo. 

Estatuto UNB 
Art. 56. A comunidade universitária é constituída por docentes, discentes e técnico-
administrativos, diversificados em suas atribuições e funções, unidos na realização das 
finalidades da Universidade.  
Art. 57. Os papéis sociais, os relacionamentos estruturais, as responsabilidades 
individuais, os limites de autoridade e os requisitos exigidos dos membros da 
comunidade universitária, bem como os seus direitos, são pautados nos princípios e nas 
finalidades expressos neste Estatuto, definidos no Regimento Geral e no Código de 
Ética. 

Estatuto UFG 
A Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária – PROCOM - é o órgão 
responsável pela gestão da política social na UFG. Desenvolve programas e serviços 
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voltados à assistência estudantil e aos servidores técnico-administrativos, docentes e 
seus dependentes, através de uma equipe qualificada de profissionais. O objetivo da 
PROCOM é proporcionar a participação mais efetiva dos estudantes na vida acadêmica 
e contribuir para o melhor desempenho dos servidores na instituição. 

Estatuto UFABC 
Art. 61. A comunidade universitária é constituída pelos corpos docente, técnico-
administrativo e discente.  
§ 1º - Os integrantes dos corpos docente e técnico-administrativo da UFABC terão sua 
situação funcional regulada pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
da União, das Autarquias e das Fundações públicas federais e pela legislação específica 
em vigor.  
§ 2º - O regime disciplinar do corpo discente da UFABC será regulamentado pelo 
Conselho Universitário, observado o que dispuser a legislação em vigor. 
Art. 70. Ao corpo técnico-administrativo, constituído pelo pessoal investido nos cargos 
estruturados em carreira específica para os servidores técnicos e administrativos das 
instituições federais de ensino superior, cabe-lhes as seguintes atividades: I. as 
relacionadas com a permanente manutenção e adequação do apoio técnico, 
administrativo e operacional necessário ao cumprimento dos objetivos institucionais; II. 
as inerentes ao exercício de direção, chefia, coordenação, assessoramento e assistência, 
na própria instituição. 

Estatuto UFMG 
Art. 68. A comunidade universitária é constituída pelo corpo docente, pelo corpo 
discente e pelo corpo técnico e administrativo, diversificados em função das respectivas 
atribuições e unificados no plano comum dos objetivos da Universidade. 
Parágrafo Único. A Universidade desenvolverá programas para maior integração à 
comunidade universitária de professores e servidores técnicos e administrativos 
aposentados e ex-alunos. 
Art. 69. As carreiras de magistério serão organizadas em categorias hierárquicas, com 
funções específicas, a serem regulamentadas pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) 
do Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
§ 1º O ingresso nas carreiras de pessoal docente e na categoria final dessas carreiras será 
feito por concurso público de títulos e provas e, nas carreiras de pessoal técnico e 
administrativo, por concurso público de provas, em termos a serem definidos pelo 
Conselho Universitário. 
§ 2º A progressão entre as diversas categorias das carreiras de magistério far-se-á 
exclusivamente por análise do mérito acadêmico. 
§ 3º Os servidores dos corpos docente e técnico e administrativo serão lotados, por ato 
do Reitor, nas Unidades Acadêmicas e nos demais órgãos da Universidade. 
Art. 70. A Universidade manterá, por meio de órgãos próprios, serviços assistenciais 
destinados aos membros da comunidade universitária. 
Art. 71. O Regimento Geral prescreverá os princípios relativos ao quadro funcional da 
Universidade e, no que competir a esta, ao corpo discente, à representação e às 
associações estudantis. 
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Estatuto UFFS 
Art. 60. A comunidade universitária compõe-se de: I - comunidade acadêmica, 
compreendendo: a) corpo docente; b) corpo discente; c) corpo técnico-administrativo; II 
- comunidade regional.  
Art. 61. Os regimes funcional e disciplinar, a que estão sujeitos os membros do corpo 
docente, técnico-administrativo e discente, são estabelecidos no Regimento Geral da 
Universidade e em regulamentos específicos.  
Art. 62. Os docentes, técnicos-administrativos em educação e estudantes regulares têm 
representação nos Órgãos Deliberativos dos diversos níveis da organização da UFFS. 
Parágrafo único. No exercício de mandato nos Órgãos Colegiados da Universidade, os 
conselheiros discentes, em razão de sua participação nas reuniões, não devem sofrer 
prejuízo em suas atividades acadêmicas. 
Art. 68. Entende-se por comunidade regional a população da mesorregião da Grande 
Fronteira do Mercosul e entornos. Parágrafo único. A comunidade regional pode 
participar dos Conselhos da Universidade e dos processos de consulta para a escolha de 
reitor e diretores de campus, em conformidade com o estabelecido nesse Estatuto e nos 
regimentos específicos. 

Estatuto UFSC 
Art. 69. A Comunidade Universitária é constituída pelos Corpos Docente, Discente e 
Técnico-Administrativo, diversificados em suas atribuições e unificados em seus 
objetivos. 

Estatuto UESC 
A Política de Apoio à Comunidade Universitária constitui-se numa articulação 
estratégica da instituição de promoção do corpo técnico, docente e discente, consistindo 
em aprimoramento, incentivo e estimulação à oferta de serviços de atenção básica em 
saúde e com vistas a garantia de uma participação universitária plena e efetiva nos 
aspectos social, econômico e político e cultural. 
A Política de Apoio a Comunidade Universitária da UDESC segue os princípios: 
I - Universalização na atenção e atendimento aos três segmentos (docentes, discentes e 
técnicos administrativos) da UDESC, compondo dessa forma a comunidade 
universitária;  
II -   Divulgação ampla e, portanto abrangendo todos os segmentos da comunidade             
universitária; 
III - Respeito à dignidade da comunidade universitária, resguardando a forma dinâmica 
e processual do movimento da sociedade, respeitando o tempo e o espaço; 
IV - Igualdade no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza á 
diversidade humana, garantindo-se equivalência a todos os segmentos da comunidade 
universitária, 
V- Respeito a ética nas relações individuais e coletivas, valorizando os direitos       
humanos. 

a) Relação com Sociedade 

Estatuto UFPA 
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Art.  66.  A extensão é processo  educativo,  cultural  e  científico,  articulado  ao  ensino  
e  à  pesquisa  de forma  indissociável,  que  visa  estabelecer  uma  relação  
transformadora  entre  a  Estatuto da Universidade Federal do Pará e a sociedade por 
meio de ações interdisciplinares da comunidade acadêmica, objetivando a formação 
cidadã, a produção e a socialização do conhecimento. 

Estatuto UFOPA 
Art.  6º A UFOPA tem por finalidade  precípua  a  educação  superior  voltada  à  
produção  de  conhecimento   filosófico,   científico,   artístico   e   tecnológico,   
integrado   no   ensino,   na   pesquisa  e  na  extensão,  tendo  em  vista  o  pleno  
desenvolvimento  do  ser  humano,  a  formação   de   cidadãos   qualificados   para   o   
exercício   profissional   e   empenhados  em iniciativas que promovam o 
desenvolvimento da sociedade em bases sustentáveis. 
Art. 7º Para a consecução de seus fins, a UFOPA realizará: -   extensão   universitária   
aberta   à   participação   e   interação   com   a   comunidade, promovendo sinergias 
entre o conhecimento gerado no âmbito acadêmico e a sociedade, visando ao 
desenvolvimento social, cultural, científico, tecnológico e econômico 

Estatuto UNB 
Art. 54. A extensão tem como objetivo intensificar relações transformadoras entre a 
Universidade e a sociedade, por meio de processo educativo, cultural e científico. 

Estatuto UFMG 
Art. 36. O Conselho de Integração Comunitária, órgão de caráter consultivo, tem por 
objetivo prover apoio institucional e técnico, além de subsídios de natureza crítica, 
visando à maior integração da Universidade com a sociedade. 
Parágrafo Único. O Conselho Universitário disporá, por maioria absoluta de votos, 
sobre a constituição, as atribuições e o funcionamento do órgão previsto no caput deste 
artigo. 

Estatuto UFSC 
Art. 4.º A educação superior tem por finalidade: II formar diplomados nas diferentes 
áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação 
continua. 

b) Participação política 

Estatuto UFMG 
Art. 12. Ao Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação, incumbe formular a 
política geral da Universidade nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, 
patrimonial e disciplinar. 
 Art. 74. Cabe aos Departamentos ou estruturas equivalentes, na organização de seus 
programas, atribuir os encargos de ensino, pesquisa e extensão aos docentes neles em 
exercício, de forma que se harmonizem os interesses desses órgãos com as 
preocupações científico-culturais dos professores. 
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Art. 75. A Universidade contará com órgão de assessoramento aos Conselhos de 
deliberação superior e ao Reitor na formulação, no acompanhamento e na execução da 
política de pessoal docente, mediante regulamentação pelo Conselho Universitário. 
Art. 78. O corpo discente terá representação, com direito a voz e a voto, nos órgãos 
colegiados da Universidade e das Unidades Acadêmicas, na proporção de 1/5 (um 
quinto) dos conselheiros docentes, com mandato de 1 (um) ano, permitida uma 
recondução. 
Art. 79. Os alunos poderão congregar-se em associações com as seguintes finalidades: 
I - promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente, docente e técnico 
e administrativo; 
II - preservar as tradições estudantis, a probidade da vida escolar, o patrimônio moral e 
material da Universidade e a harmonia entre os diversos organismos que a compõem; 
III - organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, científico, técnico, 
artístico, desportivo, visando à complementação e ao aprimoramento da formação 
universitária; 
IV - assistir os estudantes carentes de recursos; 
V - realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres; 
VI - concorrer para o aprimoramento das instituições democráticas; 
VII - constituir, quando for o caso, a representação estudantil, nos termos do art. 78 
deste Estatuto. 
Art. 80. São reconhecidos como órgãos de representação dos membros do corpo 
discente: 
I - no plano da Universidade, o Diretório Central dos Estudantes; 
II - no plano das Unidades Acadêmicas, o Diretório Acadêmico e o Centro Acadêmico. 
Art. 81. O Regimento Geral disporá sobre a contribuição dos associados à respectiva 
associação estudantil, bem como sobre os recursos financeiros que a ela sejam 
destinados pela Reitoria ou pela Unidade Acadêmica a que esteja vinculada. 
Art. 84. Os servidores técnicos e administrativos estarão representados nos seguintes 
órgãos colegiados: Conselho Universitário, Conselho de Curadores, Conselho de 
Diretores, Conselho Diretor de Órgão Suplementar, Congregação de Unidade 
Acadêmica, Câmara Departamental e Assembleia do Departamento ou estrutura 
equivalente a este. 
§ 1º A representação dos servidores técnicos e administrativos será de até 15% (quinze 
por cento) dos membros docentes dos órgãos colegiados referidos no caput deste artigo, 
respeitando-se sempre a exigência mínima de 70% (setenta por cento) para os membros 
docentes e, no que couber, a de 1/5 (um quinto) dos docentes para a representação 
discente. 
§ 2º Respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo anterior, a representação 
deverá ser a mais próxima do teto nele fixado. 

Estatuto UFSC 
Art. 81. O Diretório Central dos Estudantes será o órgão que congregará os membros do 
Corpo Discente da Universidade. 
Parágrafo único. Os Centros ou Diretórios Acadêmicos são as entidades representativas 
dos estudantes de nível superior da UFSC. 
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Estatuto UFPA 
Art.  77 – Os  estudantes  da  Universidade  terão  assegurados  os  direitos  inerentes  à  
sua  condição e, especificamente, os de representação, associação, assistência estudantil, 
estágio e candidatura aos programas de bolsas acadêmicas. 
Art.  78 –  O  DCE  é  a  entidade  representativa  do  conjunto  dos  estudantes  da  
Universidade  Federal do Pará.  
Art.  79 –  Fica  assegurado  aos  estudantes  da  UFPA  o  direito  à  organização  em  
entidades  representativas, definidas por suas entidades de base e conforme os estatutos 
respectivos. 

c) Acesso e permanência dos alunos 

Estatuto UFOPA 
Art.  5º  A  UFOPA,  instituição  social  fundada  na  ética,  na  liberdade,  no  respeito  
às diferenças e na solidariedade, é regida pelos seguintes princípios: VI - 
democratização do acesso e permanência na Universidade, adotando políticas e ações 
afirmativas   para   superação   das   desigualdades   sociais   e   descriminação de   
qualquer natureza. 

Estatuto UFSC 
Art.  52. O acesso  aos  Cursos  de  Graduação  da  Universidade  será  feito  mediante  
Processo  Seletivo, cabendo à Câmara de Ensino de Graduação, ouvidas as Unidades 
Universitárias, fixar o número de vagas para a matrícula inicial nos diversos cursos. 
§ 1.º O Processo Seletivo será unificado e obedecerá às normas gerais fixadas pelo 
Regimento  
Geral e complementares estabelecidas pelo Conselho Universitário. 
§  2.º  Os candidatos classificados no Processo Seletivo deverão matricular-se no 
conjunto de disciplinas que compõem o primeiro período do currículo do curso. 
Art. 53. A matrícula nos Cursos de Graduação será regulamentada pela Câmara de 
Ensino de Graduação.  
Art. 54. A matrícula nos Cursos de Pós-Graduação será regulamentada pela Câmara de 
Pós-Graduação. 
Art.  55.  O Conselho Universitário e as Câmaras fixarão as normas complementares 
sobre a forma de execução dos currículos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, a 
verificação do rendimento escolar e os critérios para transferência de alunos, inclusive 
de países estrangeiros, obedecida a legislação federal pertinente. 

EIXO 4 – ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

a) Organização multicampi 

Estatuto UFOPA 
Art. 39. O Campus é uma unidade regional da Universidade, instalada em determinada 
área geográfica, com autonomia administrativa e acadêmica. Parágrafo único. Os 
Campus atuarão em inter-relação mútua e em interação com a Administração Superior e 



� 	8

demais unidades da UFOPA na elaboração e consecução de projetos, planos e 
programas de interesse institucional. 

Estatuto UFPA 
§ 2º A UFPA caracteriza-se como universidade multicampi, com atuação no Estado do 
Pará e sede e foro legal na cidade de Belém. 

Estatuto UNIR 
Dos Núcleos e Campi 
Art. 15. Os núcleos e os campi são órgãos acadêmicos que congregam os 
Departamentos e são responsáveis pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e 
extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação. 
Parágrafo único. Os campi integram também as funções administrativas a eles afetas. 
Art. 16. O funcionamento dos núcleos e dos campi efetuar-se-á através de projetos 
finitos e flexíveis nas seguintes modalidades: 
I -  cursos de graduação, cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, extensão e cursos 
seqüenciais, além de outros cursos que deverão integrar as funções de ensino, pesquisa e 
extensão; e 
II - projetos especiais e projetos de pesquisa, que deverão abranger uma ou mais dessas 
funções. 
Art.  17. Os núcleos e os campi são administrados: 
I -  em nível deliberativo, pelo conselho de núcleo ou campus; 
II -em nível executivo, pelo diretor de núcleo ou campus; e 
III -  em nível de cada curso de formação profissional, de graduação e de pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu, pelos seus respectivos Departamentos. 
Art. 18. Ficam instituídos os seguintes núcleos: 
I -      Núcleo de Ciências Humanas; II -     Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas; III -   
Núcleo de Ciências Exatas e da Terra; IV -  Núcleo de Saúde; V -    Núcleo de 
Tecnologia; 
Art. 19. Ficam instituídos os seguintes campi: 
I -      Campus de Guajará-Mirim; II -     Campus de Cacoal; III -   Campus de Ji-Paraná; 
IV -  Campus de Rolim de Moura; V -    Campus de Vilhena; VI -  Campus de 
Ariquemes; VII -    Campus de Presidente Médici; 
Art. 20. O Conselho Universitário, mediante a aprovação no mínimo de 2/3 (dois terços) 
de seus membros com direito a voto, poderá criar, agrupar, fundir, desdobrar, 
transformar ou extinguir núcleos e campi, em sua sede e na área de atuação, conforme 
definido no artigo 1º deste Estatuto. 

Estatuto UFMT 
Parágrafo   Único. A   Universidade   Federal   de   Mato   Grosso   mantém   Campi nos   
municípios   de Rondonópolis, Pontal do Araguaia, Barra do Garças e Sinop, além das 
unidades operacionais que compõem os pólos de apoio presencial de ensino a distância, 
devidamente autorizados na forma da Lei. 

b) Organização Acadêmica 
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Estatuto UFOPA 
Art. 9º Dada a estrutura multicampi, a UFOPA observará as seguintes diretrizes de 
organização: I - unidade de administração e patrimônio, com organização sistêmica 
multicampi de bibliotecas, laboratórios e outras instalações, equipamentos e tecnologias 
com acesso garantido à comunidade acadêmica e à sociedade; II - convergência de áreas 
do conhecimento, nas Unidades Acadêmicas, abrangendo ensino, pesquisa e extensão; 
III - descentralização de responsabilidades e competências de gestão, com vistas à 
autonomia das Unidades Acadêmicas e dos Órgãos Suplementares; 7 IV - cooperação 
entre as Unidades Acadêmicas e os Órgãos Suplementares, visando à unidade de ação 
na implementação do PDI e na gestão do corpo docente e técnico administrativo.  
Art. 10. A estrutura organizacional da UFOPA é composta por: I - Conselhos 
Superiores; II - Reitoria; III - Pró-Reitorias; IV - Unidades Acadêmicas e Campus; V - 
Órgãos Suplementares. 

Estatuto UFPA 
Art. 11. Os  órgãos  de  Administração  Superior  são  aqueles  diretamente  
responsáveis  pela  superintendência  e  definição  de  políticas  gerais  da  
Universidade,  referentes  às  matérias  acadêmicas  e  à  administração,  em  estreita  
interação  com  os  demais  órgãos  universitários. São órgãos da Administração 
Superior da UFOPA: I - os Conselhos Superiores; II- a Reitoria; III- a Vice-Reitoria; IV- 
as Pró-Reitorias; V- a Procuradoria-Geral. 

Estatuto UNB 
Art 5ºA Universidade de Brasília observará os princípios de gestão democrática, de 
descentralização e de racionalidade organizacional, conforme estabelece este Estatuto.  
Art. 6º A Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma: I Conselhos 
Superiores; II Reitoria; III Unidades Acadêmicas; IV Órgãos Complementares; V 
Centros. 
Art. 7º A criação, extinção ou modificação das Unidades Acadêmicas, Órgãos  
Complementares  ou  Centros  deverão  ser  fundamentadas  em  prévia  avaliação  
institucional  em conformidade com o disposto no Regimento Geral. 

Estatuto UFABC 
Art. 11. São órgãos setoriais os Centros, que constituirão a unidade mínima da estrutura 
da universidade, para todos os efeitos de organização administrativa e didático-
científica. Art. 12. São Órgãos Setoriais: I. Centro de Ciências Naturais e Humanas 
(CCNH); II. Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) e III. Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). 

Estatuto UFRN 
Seção I Dos Centros Acadêmicos 
Art. 28. Os Centros Acadêmicos têm como finalidades: 
I.  coordenar  e  avaliar  as  atividades  de  ensino,  pesquisa e extensão nas respectivas 
áreas; 
II. decidir sobre organização interna, respeitados este Estatuto e o Regimento Geral; 
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III.     planejar   e   administrar   os   recursos   humanos,   orçamentários, financeiros e 
materiais sob sua responsabilidade. 
Art.  29.  Os  Centros  Acadêmicos  têm,  como  órgão  máximo deliberativo, em 
matéria administrativa e acadêmica, o Conselho de Centro e, como órgão executivo, a 
Direção. 
Art.  30.  Os  Centros  Acadêmicos  são  organizados  na  forma  definida  em  seus  
Regimentos  Internos,  em  conformidade com o disposto neste Estatuto e no Regimento 
Geral. 
Seção II Dos Conselhos de Centros Acadêmicos e de Unidades Acadêmicas 
Especializadas 
Art. 31. Cada Centro Acadêmico tem seu Conselho de Centro – CONSEC, órgão com 
funções deliberativas, normativas e consultivas sobre matéria acadêmica, científica, 
cultural e artística, e sobre matéria administrativa, orçamentária, financeira, e de 
recursos humanos, com a seguinte composição: 
I. o Diretor, como seu Presidente; 
II. o Vice-Diretor, como seu Vice-Presidente; 
III. os Coordenadores de Curso de Graduação e  Pós-Graduação stricto sensu, 
vinculados ao Centro; 
IV.    os Chefes dos Departamentos Acadêmicos vinculados ao Centro; 
V.      os  representantes  docentes  dos  Departamentos  Acadêmicos vinculados ao 
Centro; 
VI.    o  representante  docente  do  Centro  Acadêmico junto ao CONSEPE; 
VII.   os representantes do corpo técnico-administrativo lotados no Centro; 
VIII.   os  representantes  do  corpo  discente  cadastrados  nos Cursos vinculados ao 
Centro. 
§ 1º As representações previstas nos incisos V, VI e VII são definidas no Regimento 
Interno do Centro. 
§ 2º O Conselho de Centro pode ter representantes dos órgãos  ou  núcleos  vinculados  
à  mesma  unidade,  especificados no seu Regimento Interno. 
§  3º  Os  representantes  mencionados  nos  incisos  V, VI e VII deste artigo têm 
suplentes, os quais são eleitos pelo mesmo processo que os titulares e com mandato 
coincidente. 
§ 4º  As Unidades Acadêmicas Especializadas têm um Conselho semelhante ao 
Conselho de Centro, na forma definida em seu Regimento Interno. 
Art.  32.  Das  deliberações  dos  Conselhos  de  Centro  e  de  Unidades  Acadêmicas  
Especializadas,  cabe  recurso  ao  Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou ainda 
ao Conselho de Administração, conforme o caso 

Estatuto UFSC 
Art.  13.  A  administração  universitária  far-se-á  em  nível  superior  e  em  nível  de  
Unidades,  Subunidades e Órgãos Suplementares.  
Art.  14.  A Administração  Superior  efetivar-se-á  por  intermédio  de:  (Redação  dada  
pela Resolução n.º 12/CUn/04) 
I. Órgãos Deliberativos Centrais: 
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a. Conselho Universitário; b. Câmara de Ensino de Graduação; c. Câmara de Pós-
Graduação; d. Câmara de Pesquisa; e. Câmara de Extensão; f. Conselho de Curadores.  
II. Órgãos Executivos Centrais: I. Reitoria; II. Vice-Reitoria; III. Pró-Reitorias. 
Art. 15.  A administração em nível de Unidades efetivar-se-á por intermédio de: 
I. Órgãos Deliberativos Setoriais: a. Conselhos das Unidades; b. Departamentos. 
II. Órgãos Executivos Setoriais: a. Diretoria de Unidades; b. Chefia de Departamentos. 

c) Organização Administrativa  

Estatuto UFOPA 
Art. 41. Exceto o Campus-sede, cada Campus: I - será administrado por um Conselho e 
um Diretor. II - poderá ser constituído de Unidades e/ou Subunidades Acadêmicas e de 
Órgãos Suplementares, que se organizarão na forma regimental. § 1º Caso o Campus 
seja constituído de apenas uma Subunidade Acadêmica, o Coordenador desta será o 
Diretor do Campus, e seu órgão colegiado funcionará como Conselho do Campus. § 2º 
O Conselho do Campus terá caráter consultivo e deliberativo e será presidido por seu 
Diretor ou pelo Vice-Diretor, na ausência daquele. § 3º A Direção do Campus é o órgão 
executivo que coordena, superintende e fiscaliza todas as atividades do Campus. 
Art. 44. As Unidades Acadêmicas serão administradas por um Conselho, um Diretor, 
um Vice-Diretor, um Coordenador Administrativo e Coordenadores de Subunidades 
Acadêmicas.  
Art. 45. Ao Diretor da Unidade Acadêmica compete coordenar e acompanhar as 
atividades didático-científicas e dirigir os serviços administrativos, financeiros, 
patrimoniais e de recursos humanos. 

Estatuto UFPA 
Da administração superior  
Art.  5º  Os  órgãos  de  administração  superior  são  aqueles  diretamente  responsáveis 
pela  superintendência  e  definição  de  políticas  gerais  da  Universidade,  referentes  
às  matérias  acadêmicas e à administração, em estreita interação com os demais órgãos 
universitários.  
Art. 6º São órgãos de administração superior  da Universidade Federal do Pará: I- Os 
Conselhos Superiores; II. A Reitoria; a Vice-Reitoria; as Pró-Reitorias; a Prefeitura; a 
Procuradoria-Geral.  

Capítulo II – Da Gestão 
Art. 8º A  Universidade  de  Brasília  observará,  em  todas  as  instâncias deliberativas, 
os seguintes princípios: I publicidade dos atos e das informações; II planejamento e 
avaliação periódica de atividades; III prestação de contas acadêmica e financeira; IV                      
quórum mínimo   para   o   funcionamento   de   órgãos colegiados e para a eleição de 
dirigentes e representantes; V condições  de  manutenção  e  de  perda  do  direito  de  
representação. 
Art. 9º Os  cargos  e  funções  sujeitos  ao  princípio  eletivo  têm  mandato  de  dois  
anos,  permitida  uma  única recondução, excetuados aqueles mandatos previstos em lei. 
Parágrafo único.    Os    representantes    em    Órgãos Colegiados têm suplentes, 
escolhidos pelo mesmo  procedimento que o dos titulares. 
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Art. 10. Está aberta, a pessoas e entidades, a participação, com direito ao uso da palavra, 
em reuniões de instâncias colegiadas, a critério destas. 

Estatuto  UNIR 
Art. 6º  Para a realização de seus objetivos, a Universidade tem sua estrutura composta 
de: I - órgãos de administração superior; II - órgãos acadêmicos, III -   órgãos de apoio; 
e IV -  órgãos suplementares. 
CAPÍTULO III - Da Administração Superior 
Art. 7º  Constituem a administração superior da UNIR os seguintes órgãos: 
I -      órgãos deliberativos centrais: 
a)      Conselho Universitário (CONSUN); b)      Conselho Superior Acadêmico 
(CONSEA); c)      Conselho Superior de Administração (CONSAD). II -     órgãos 
executivos centrais: a)      Reitoria; e b)      Pró-Reitorias. 
Parágrafo único. Os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada Órgão 
Colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações 
estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

Estatuto UNB 
Art. 11. A    Administração    Superior    da    Universidade    de    Brasília  tem  como  
órgãos  deliberativos,  normativos  e  consultivos  o  Conselho  Universitário,  o  
Conselho   
de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  e  o  Conselho  de  Administração;  como  órgão  
consultivo,  o  Conselho  Comunitário, e, como órgão executivo, a Reitoria. 

Estatuto UFMT 
Art.11.A Universidade Federal de Mato Grosso cumprirá seus fundamentos e objetivos 
obedecendo aos princípios da gestão democrática, através de seus órgãos colegiados 
deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e 
regional. 
Parágrafo Único. Nos colegiados deliberativos, em todas as instâncias, inclusive 
câmaras ou comissões, a  representação  docente  será  sempre  de  70%  (setenta  por  
cento),  escolhida  por  seus  pares,  sem  prejuízo  da participação dos cargos 
executivos. 
Art.12.Os Colegiados  definirão os  assuntos  de  interesse social  que  ensejarão  a  
participação  nas  suas reuniões,  de  entidades  e  associações  da  sociedade  civil,  de  
conformidade  com  o  Regimento  Geral  ou  Resoluções  dos Conselhos Superiores. 
Art.13.As funções sujeitas ao princípio eletivo, permitida a reeleição, terão mandato de: 
I- Reitor, Vice-Reitor e Diretores de Institutos e Faculdades–04 (quatro) anos; 
II-Chefes  de  Departamento,  Coordenadores  de  Curso  de  Graduação  e  Pós-
Graduação - 02  (dois) anos; 
III- As  representatividades  nos  Conselhos  Superiores - 02  anos,  com  exceção  da  
representação discente, que será de 01 ano. 

Estatuto UFFS 
Art. 9º Em sua estrutura multicampi, a UFFS organiza-se em órgãos superiores, 
intermediários e básicos, sendo estes deliberativos e de administração. 
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Art. 11. O Conselho Universitário (CONSUNI) é o órgão máximo da UFFS com função 
normativa, deliberativa e recursal, responsável pela formulação da política geral da 
Instituição nas dimensões acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e 
disciplinar.  
Art. 12. O Conselho Universitário é composto por: I - reitor e vice-reitor; II - diretores 
de campus; III - 02 (dois) docentes por campus; IV - 01 (um) técnico-administrativo em 
educação por campus; V - 01 (um) técnico-administrativo em educação lotado na 
Reitoria; VI - 01 (um) discente por campus; VII - 01 (um) representante da comunidade 
regional por estado da federação em que há campus da UFFS; VIII - complementação 
da representação docente que assegure o cumprimento dos 70% (setenta por cento) da 
categoria previstos na legislação; IX - os pró-reitores no exercício da presidência das 
Câmaras Temáticas. 
Art. 18. Para desenvolver as atividades da Administração Superior, a Reitoria conta com 
pró-reitorias e órgãos específicos, que funcionam nos termos do Regimento Geral da 
Universidade.  
Art. 19. São pró-reitorias da UFFS: I - Pró-Reitoria de Graduação; II - Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação; III - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; IV - Pró-Reitoria 
de Administração; V - Pró-Reitoria de Planejamento; VI - Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas; VII - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Parágrafo único. A criação de novas 
pró-reitorias deve ser submetida à aprovação do Conselho Universitário.


