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RESOLUÇÃO Nº. 44 ICT, DE 07 DE ABRIL DE 2017 
 

 

Aprova o Regimento Interno dos Colegiados dos 

Cursos de Graduação do Instituto de Ciência e 

Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Campus de Diamantina. 

 

 

A CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – ICT, da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, de Diamantina, no uso de 

suas atribuições e tendo em vista a deliberação extraída em sua 63ª Sessão Ordinária, 

realizada em 07 de abril de 2017. 

 

 

RESOLVE:  

 

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno dos Colegiados dos Cursos de Graduação do 

Instituto de Ciência e Tecnologia. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA 

 

 

Art. 2º O Colegiado é o órgão de coordenação didático- pedagógica do curso.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

 

Art. 3º O Colegiado é constituído: 

 

I. Coordenador; 

II. Vice-coordenador; 

III. Cinco docentes; 

IV. Três discentes. 

 

§ 1º O Coordenador, o vice-coordenador e três representantes dos docentes 

constantes do inciso III, deverão estar vinculados diretamente ao curso, através 

do Instituto de Ciências e Tecnologia. 

 

§ 2º Os outros dois representantes docentes serão aqueles que ministram aula no 

curso, mas não estão vinculados diretamente a este. 
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§ 3º No caso de não haver professores vinculados diretamente, os cinco docentes 

do inciso III, serão professores que lecionam disciplinas para o curso.  

 

§ 4º Os membros constantes dos incisos I, II e III serão eleitos pelos pares com 

mandato de dois anos, permitida uma reeleição. Entende-se como pares aqueles 

elegíveis à função do cargo. 

 

§ 5º A representação discente (titular e suplente) será escolhida a partir de 

eleição realizada entre os pares, conduzida pelo Centro Acadêmico do Instituto, 

com mandato de um ano, permitida uma recondução. Entende-se por pares todos 

os discentes matriculados no respectivo curso de representação. 

 

§ 6º Em caso de não encaminhamento da representação discente pelo Centro 

Acadêmico no prazo estabelecido pela coordenação do curso, o coordenador 

poderá promover a eleição mediante ofício circular encaminhado aos discentes 

matriculados no respectivo curso.  

 

§ 7º Caso o nome de um ou mais representantes discentes não seja encaminhado 

dentro do prazo estabelecido pelo Colegiado, a respectiva representação não será 

computada para efeito de quórum. 

 

§ 8º As eleições para o Colegiado de Curso não poderão ser realizadas em 

período de recesso escolar. 

 

§ 9º Os representantes discentes participarão da eleição para Coordenador de 

Curso. 

 

§ 10 Nas faltas ou impedimentos eventuais do Coordenador, suas atribuições 

serão exercidas pelo Vice-coordenador e este será, automaticamente, substituído 

pelo decano do Colegiado do Curso. 

 

Art. 4º No caso de vacância do Coordenador, durante a primeira metade do mandato, 

assumirá o Vice-Coordenador que, no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data 

da vacância, promoverá nova eleição para o cargo.  Caso a vacância ocorra durante a 

segunda metade do mandato, o Vice-Coordenador assumirá e completará o mandato. 

 

Parágrafo único: No caso de vacância do Coordenador e do Vice-Coordenador, 

a qualquer tempo, assumirá o decano do colegiado de curso que, no prazo 

máximo de sessenta dias, a contar da data da vacância, promoverá nova eleição 

para o cargo. 

 

Art. 5º Perderá automaticamente o mandato, o representante que deixar de pertencer à 

categoria ou ao órgão representado. Nesse caso, assumirá o suplente, para completar o 

mandato e, no prazo de 60 (sessenta) dias, será eleito novo representante suplente, 

também para completar o mandato. 
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

Art. 6º Compete ao Colegiado do curso: 

 

I. Analisar e deliberar sobre as propostas de reestruturação curricular 

encaminhadas pelo NDE; 

II. Referendar as atividades acadêmicas curriculares dos programas que 

compõem as disciplinas do curso; 

III. Decidir sobre questões e pendências referentes à matrícula, reopção, 

dispensa e inclusão de atividades acadêmicas curriculares, transferência, 

continuidade de estudos, obtenção de novo título e outras formas de 

ingresso, bem como das representações e recursos pertinentes à matérias 

didáticas, obedecida a legislação pertinente; 

IV. Deferir sobre a oferta semestral das disciplinas e, quando cabível, decidir em 

conjunto com os demais Colegiados os horários de oferta das disciplinas.  

V. Definir, coordenar e executar os procedimentos pertinentes à avaliação do 

curso; 

VI. Cumprir e fazer cumprir as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

VII. Solicitar à Direção do ICT, quando cabível, que promova a realização de 

eleições para representantes do colegiado; 

VIII. Apreciar e julgar os recursos de sua alçada que lhe forem interpostos; 

IX. Reportar a Congregação os casos de infração disciplinar docente e discente; 

X. Aprovar atividades pedagógicas especiais; 

XI. Propor as atividades acadêmicas complementares; 

XII. Acompanhar a execução didático-pedagógica na implantação do projeto 

político-pedagógico do curso, focando a qualidade do ensino; 

XIII. Opinar sobre os casos omissos neste Regimento, encaminhado as alterações 

para deliberação da Congregação da Unidade Acadêmica; 

XIV. Subsidiar os órgãos superiores da Universidade sobre a política de 

capacitação docente.  

 

Art. 7º Compete ao Presidente do Colegiado do Curso: 

 

I. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado, assim como a Comissão 

Executiva do Colegiado; 

II. Coordenar as atividades do Colegiado; 

III. Proceder o encaminhamento das deliberações do Colegiado para os 

órgãos competentes e,ou pessoas a que se refiram as deliberações; 

 

Parágrafo único: Em caso de manifesta urgência ou quando da inexistência de 

quorum para a realização de reunião do Colegiado, cabe ao presidente decidir ad 

referendum sobre a matéria ou assunto, submetendo as decisões ao respectivo 

Colegiado na primeira reunião subsequente às deliberações tomadas e, no caso 

da não submissão à avaliação e deliberação nos termos indicados neste 

parágrafo, as decisões tomadas serão automaticamente anuladas.  
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CAPÍTULO IV 

SECRETARIA 

 

 

Art. 8º A Secretaria do Colegiado de curso ficará a cargo de um secretário, designado 

pelo ICT, ao qual compete: 

 

I. Secretariar as atividades do Colegiado, incluindo a atualização regular da 

agenda do órgão; 

II. Proceder a convocação das reuniões do Colegiado; 

III. Secretariar as reuniões do Colegiado, registrando o comparecimento dos 

membros às reuniões; 

IV. Lavrar as atas das reuniões do Colegiado; 

V. Redigir os documentos pertinentes às decisões tomadas pelo Colegiado de 

Curso; 

VI. Arquivar o material da Secretaria, mantendo atualizados os respectivos 

registros, mantendo especial zelo pelos documentos de caráter sigiloso; 

VII. Registrar o comparecimento e ausência dos membros às reuniões; 

VIII. Prestar os encaminhamentos cabíveis dos processos em tramitação 

Colegiado do curso; 

IX. Realizar outras atividades pertinentes à função. 

 

Parágrafo único: Em suas faltas e impedimentos, o secretário será substituído 

por um servidor designado pela Coordenação de Curso, ou pela Direção do 

Instituto de Ciência e Tecnologia. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS COMISSÕES ESPECIAIS 

 

 

Art. 9º O Colegiado poderá solicitar a Congregação do ICT a criação de Comissões 

Especiais, de caráter consultivo, destinadas a finalidades específicas. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO 

 

 

Art. 10 O Colegiado reunir-se-á ordinariamente, uma vez a cada mês letivo, conforme 

calendário estabelecido pelo plenário na primeira reunião de cada semestre e, 

extraordinariamente se convocado pelo coordenador ou a requerimento da maioria de 

seus membros. 

 

Art. 11 O Colegiado do Curso funcionará com a presença da maioria absoluta de seus 

membros. 
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§ 1º Entende-se por maioria absoluta qualquer número inteiro imediatamente 

superior à metade do total dos membros do órgão colegiado. 

 

§ 2º Quando da vacância de um ou mais dos representantes discentes, estes não 

serão computados para efeito de quorum. 

 

§ 3º Na apuração do quorum serão computadas apenas as representações e os 

cargos efetivamente preenchidos. 

 

§ 4º Os membros dos colegiados em férias, licenças ou afastamentos 

temporários de qualquer natureza e independente da sua duração, estão 

impedidos de participar das reuniões dos respectivos colegiados. 

 

§ 5º Excepcionalmente, a critério do plenário e por solicitação prévia ao 

Presidente, os órgãos colegiados poderão ouvir convidados especiais, sempre 

que necessário para a melhor apreciação de matéria específica. 

 

Art. 12 As reuniões dos colegiados serão convocadas pelo respectivo Presidente, com 

antecedência de 05 (cinco) dias úteis para as reuniões ordinárias, e com pelo menos 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência para as reuniões extraordinárias e, em qualquer 

caso, mencionando-se o assunto a ser tratado, salvo se for considerado reservado. As 

reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, por iniciativa própria ou a 

requerimento da maioria absoluta de seus membros. 

 

§ 1º As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias serão feitas por 

aviso pessoal, via correio eletrônico, e devem ser direcionadas aos membros 

titulares e respectivos suplentes.  

 

§ 2º Caberá ao titular, em caso de impedimento, a responsabilidade de convocar 

o suplente para substituí-lo na respectiva reunião. 

 

§ 3º Acompanhada da convocação serão disponibilizadas cópias da ata da 

reunião anterior e documentos a serem analisados. 

 

§ 4º O membro que queira encaminhar assunto para a composição da pauta 

deverá fazê-lo por ofício dirigido ao Coordenador, com antecedência mínima de 

07 (sete) dias úteis.  

 

§ 5º Os assuntos ou processos supervenientes à pauta, em especial os de caráter 

de urgência poderão, a critério do coordenador ou por solicitação justificada de 

qualquer membro, constar em outros assuntos, desde que aprovada pela maioria 

do plenário. 

 

§ 6º Caso não haja assunto para a reunião mensal regular, esta deverá ser 

cancelada atendendo os mesmos critérios e prazos utilizados para sua 

convocação. 
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§ 7º Em caso de reunião extraordinária, a ordem do dia será restrita à discussão e 

votação da matéria que a determinou. 

 

Art. 13 O comparecimento dos membros do Colegiado às sessões devidamente 

convocadas, ressalvado motivo justificado, é obrigatório e prevalece a qualquer 

atividade administrativa ou acadêmica, com exceção às sessões dos Órgãos de 

Deliberação Superior.  

 

Art. 14 A ausência do membro deverá ser justificada, por escrito ou por meio 

eletrônico, junto à secretaria do curso, com comprovação de recebimento. 

 

Parágrafo único: Perderá o mandato o membro representante que, sem causa 

aceita como justa pelo órgão, faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 

(seis) intercaladas. O membro desligado por falta ficará impossibilitado de se 

candidatar a qualquer vaga do referido órgão durante o período de 01 (um) ano, 

a contar da data do desligamento. 

 

Art. 15 Nas faltas ou impedimentos eventuais do Presidente do Colegiado, a 

Presidência será exercida pelo seu substituto legal e, na ausência deste, pelo decano, que 

será o membro mais antigo em atividade docente na UFVJM, dentre os representantes 

titulares do órgão.  

 

§ 1º No caso de impedimento ou recusa do decano, será observada a sequência 

de antiguidade no magistério junto à UFVJM, nos termos do caput deste artigo. 

 

§ 2º O membro de colegiado que, por assumir funções de decano, passar a 

integrar o mesmo ou outro órgão como membro nato eventual, será 

automaticamente substituído na função de que se afastou, por seu suplente ou 

substituto legal, enquanto durar a situação. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS SESSÕES 

 

 

Art. 16 As reuniões dos colegiados compreenderão uma parte do expediente destinada à 

discussão e votação de ata e a comunicações, e outra relativa à ordem do dia, na qual 

serão apreciados os assuntos da pauta e, para cada um destes, haverá uma fase de 

discussão e outra de votação. 

 

§ 1º Após a aprovação da ata, o plenário pode decidir pela alteração da ordem 

dos trabalhos, inclusive suspender a parte de comunicações da sessão, definir a 

inversão de assuntos da pauta e atribuir urgência a determinados assuntos, bem 

como deliberar pela retirada de itens da pauta. 

 

§ 2º O Plenário poderá definir, na fase de discussão, critérios de tempo para cada 

membro se manifestar sobre a matéria em discussão. 
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Art. 17 As reuniões do Colegiado serão públicas ou poderão ter caráter sigiloso, por 

iniciativa do Coordenador, mediante justificativa, ou da maioria dos membros presentes.  

 

§ 1º Em caso de reuniões de caráter sigiloso, o assunto e a documentação 

pertinente serão restritos aos membros do Colegiado.  

 

§ 2º Nas sessões públicas, somente os membros do Colegiado terão direito a voz 

e voto. Os demais participantes terão apenas direito a voz, desde que autorizados 

pela maioria dos membros presentes. 

 

§ 3º Deliberada a realização de sessão sigilosa, o Coordenador fará sair da sala 

de reuniões todas as pessoas não integrantes do Colegiado, exceto aquelas com 

interesse no assunto e que tenham sua permanência autorizada pelo plenário. 

 

§ 4º Nenhum membro do colegiado poderá votar em assunto de seu interesse, 

nem manifestar-se sobre o tema sem a devida autorização do plenário, cabendo 

ao plenário a decisão de permanência do respectivo membro na parte da sessão 

que trata do assunto de interesse do mesmo.  

 

Art. 18 Será facultado ao membro do Colegiado, o direito de vista a qualquer processo, 

desde que solicitado antes da fase de votação, nos termos do § 2º do artigo 7° do 

Regimento Geral, exceto de matérias em regime de urgência, atendido o disposto no § 

3º do artigo já referido.  

 

§ 1º Para cada assunto será concedido apenas um pedido de vista. 

 

§ 2º Ao membro que solicitar vistas cabe a obrigatoriedade de emitir parecer 

escrito no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, salvo ampliação concedida pelo 

Plenário, devendo a matéria ser incluída em pauta da primeira reunião 

subsequente, quando não mais será autorizada vista do processo. 

 

Art. 19 As reuniões serão gravadas em áudio, desde que existam equipamentos 

disponíveis, para a elaboração da ata pelo secretário, sendo a gravação arquivada até a 

aprovação da respectiva ata. 

 

 

CAPÍTULO VIII  

DAS DELIBERAÇÕES 

 

 

Art. 20 As decisões do Colegiado, ressalvados os casos expressos no Estatuto da 

UFVJM, serão tomadas por maioria de votos dos presentes, respeitado o quorum 

mínimo estabelecido neste Regimento. 

 

§ 1º A votação poderá ser simbólica, nominal ou secreta, a critério do plenário. 
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§ 2º Nenhum membro de Colegiado poderá votar em assunto que, direta ou 

indiretamente, seja de seu interesse particular, de seu cônjuge, companheiro, 

descendente ou ascendente, até o terceiro grau. 

 

§ 3º O presidente do Colegiado terá voto comum e de qualidade. 

 

Art. 21 De cada reunião do Colegiado será lavrada ata que será discutida e aprovada na 

reunião subsequente. 

 

Parágrafo único: As atas devem conter os registros das deliberações tomadas, e 

podem ser acompanhadas de uma síntese da discussão, sem menção às 

manifestações individuais, salvo se solicitado por algum membro ou que sejam 

essenciais para o entendimento das deliberações.  

 

Art. 22 As decisões do Colegiado que se refiram a casos de interesse individual serão 

comunicadas por escrito aos interessados e, no caso de assunto de interesse geral serão 

divulgadas nos meios de comunicação pertinentes. 

 

Art. 23 As atas das reuniões do Colegiado em sessões não sigilosas estarão disponíveis 

para consulta a qualquer membro da comunidade acadêmica. 

 

Art. 24 Cabe ao coordenador encaminhar às instâncias competentes da Universidade, as 

deliberações do Colegiado que exijam este encaminhamento para serem implementadas 

ou apreciadas. 

 

Art. 25 Caberá recurso às decisões do Colegiado se interposto no prazo de 10 (dez) dias 

úteis após a comunicação oficial do ato, nos termos do Art. 22 deste Regimento. 

 

Parágrafo único: O recurso deverá ser interposto em petição fundamentada, 

instruída com documentos, dirigida ao Coordenador do Colegiado, que 

designará um membro para relator da matéria. 

 

Art. 26 Das decisões do colegiado caberá recurso às instâncias superiores conforme o 

Estatuto da Universidade. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DAS ELEIÇÕES 

 

 

Art. 27 As eleições para Coordenação de Curso é atribuição dos Colegiados de Curso, 

sendo realizadas mediante comissão própria designada para este fim, respeitando-se a 

legislação vigente. 

 

Art. 28 As eleições para representação docente nos Colegiados poderá ser realizada 

mediante chamada através de ofício-circular encaminhado pelo Coordenador de curso 
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ou pelo Diretor do ICT, ou então por designação de Comissão própria instituída para 

este fim. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 29 A representação dos membros do Colegiado do Curso é indelegável, salvo nos 

casos de substituições previstas no Estatuto da Universidade. 

 

Art. 30 Os casos omissos ou controversos na aplicação desse regimento, após 

apreciação pelo Colegiado serão encaminhados a Congregação do ICT para análise e 

deliberação. 

 

Art. 31 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Congregação do 

ICT, revogando-se as Resoluções Nº. 05 ICT, de 29 de abril de 2011; Nº. 24 ICT, de 01 

de abril de 2013; Nº. 19 ICT, de 01 de abril de 2013 e Nº. 28 ICT, de 01 de abril de 

2013. 

 

 

Diamantina, 07 de abril de 2017. 

 

 

 

Prof. Lucas Franco Ferreira 
Presidente da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia 

ICT/ UFVJM 
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