
ik UNIVERSIDJIDE FEDERAL BE SANTA CIITIIRINfl 
COORDENJIDORHI DO IIRWJIYO CENTRAL 

UF6 	ASEg 

o138/66 6 

S 
UF6d _ 



c. 
Ii 

MINISTERIO DA EDUCAçA0 E CULTUBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

RE I T 0 RI A 

ESTATTJPO DA VWIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATABINA 

TITULO I 

Da Universidade e Seus Pins 

Art. 19 - A Universidade Federal de Santa Catarina, ,a pie se refere a 
Lei xz9 3 849, de 18 de dezembro de 1960 e uma intituiçao 
federal de ensino §uperior, corn personalidade jridioa data

_ 

da de autonomiaadthinistrativa, financeira, didatica e diC 
ciplir nos termosda ].egislaçao.tederal, integrante do 
Nliitsterio da Educaçao e Cultura - Diretoria do Ensino Supe 
nor - e inoluida isa categonia oonstanté do item I. Art.3 2 , 
da Lei nQ 1254, de 04 de dezembro de 1950, tendo por fins-
Ildade: 

- 	 a) manter e desenvolver o ensio nas unida4es integranes; 
b)apertqigoar a cultura filosofica cientifica, literania 

e artistica e incentivar a pesqulsa; 
formar,elementos hflilitados. pam o exercicio 4as profis 

• 	 soes tecniOo-2ientificas,  ;iberais.e de magiAtenlo pan 
• 	 as altas funqoes da vida publica; 

concorrer pam o.engrandecimentp dà Naçao; 
• 	 e) estimular Os estugos relativos a formaçao more]. e histo- 

• 

	

	 rica da oivilizaqao brasileira, em todos Os seus aspec - 
toe; 

f) desenvolver hariñoñicamente e aperteiçoar em seus aspec - 
toe moral, inteleotual e fisico a personalidade do home= 

Art. 22 - A formaçao uiversitnia obedecer aos pnincLpios fundados 
no respeito a dignidade da pessgal humans, abs seus direi - 
tos naturais e essencia4s e tera S vista a realidade brasi 
leim, o progresso da Patria e 0 sentido da integraçao isa - 
cional. 

Art. 32 . -  A Universidade  Federal de Santa Catarina ree-se pela Legis 
laçao Federal do ensino pelas disposiçoes dewte Estatuto e 
pelas dos seus Regimentos. 

TITULOtI 

Da (Jonstituigo da Universidade 

Art. 49 .- Comp3em a Uñiversidade: 
a Paciildade de Direito; 
b Pacu].dade de Nedicina; 
c Paculdade de Parmacia e Bioqulmica; 
d Paculdade de Odontologia; 
e Paculdade de Piosofia Ciçncias e Letras; 
f Psouldade. de Jiéflcias:Lonomicas; 
g Escola de Engenhania Industrial • 
12- Paz Darts. ainda. como agregada. a. Paculdade de Ser-. 
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§ 22 - A agregaçac de outro curso, ou de outro e;tabeleci - 
mentode ensino 1  depends do parecer favorav21  do Con 
se].ho Universitarlo e de delibera2ao do Governo, na 
farina da Lei  assirn a desagregaçao. 

§ 32 - For 4eiiberaçao do ConseTho Universitrio e na forms 
da legislaçao em vigor, a Univerfldade pode promover 

•  • a oi4aço e o funcionanento de novo curso ou Institu 
to ja existente, a fus&o ou o desdobramento de qua).-
pier deles e_a celebraçao do acordos corn entidades - 
ou organizagoes ofiolais cii particu].ares. 

• 	A incorporaç&o e a criaco do quo trata 0 pargafo 
• 	 anterior, dependem de previa autoriagao do Governo 

Federal, serapre ue aoarretem•novôs encargos pars o 
Orqamento da Uniao. 

§ 52 - Nao aer inoorporado curso p4: stituto do quo exis-
• 	ta congeners naUniversidade. 

59 - ia Instituto de carter tcnico-.oientLtico ou cultural ofi-
cia), ou nao, pode o Reitor, autoriz4do pe].o Corithelho fjniver 
sitario, conferir mandate universitario, pars ampiiaçao d 
ensino, funcionando a instituiçao assirn credenciada como or 
gao complezuentar da Univers±dde - 

TITULO III 

134 AmunmAqlo DA UNIVERS IDLDE 

H 	 • 	.afmi,oi 
• • 	Doe OrgaoS di Administraço ThivóEsitria 

62 - A Universidade tern pox' orgaos da sua adininistraço: 
al Assemb]ta Universj,tria; • 

	

	
• b Consemo Universitario; 
a Consemo  do Curadores; 
d Reitoria. 

CAPITULO II 

Da Asseniblia Un±versitria 

Art 	72 - .&Assemb]Aia Universitria £ constituida: 
a) do corpo d000nse de ttdas as Escolas, Paculdades e. Insti. 

• 	• • tutos quo compoem a Universidade; 	- 
- • 	b) de urn representante de cada instituiçao universitaria a- 

• 	gregada; • 
a) doe p;eUidente2  do Diretorio Central dos Estutantea e do 

Diretorjo Academico do cads Unidade Universitaria. 

Arte 82 - A Assernbiia Uniyersitria realizar,no inlcio de cada ano 
letivo, seesao pub].ica 2olene destinada a tomar,conheoimen- 
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Art, 

sistir entrega de diplomas de titulos honorificos e ott-. 
• vir a aula inaugural, q,ue sera pronunolada por professor da 

Universidade ott personalidade eminente, •estranha aos seus — 
• quadros e paM tal tim especialmente convidada. 

exceoiona].mez4e 
92 - A,Assembleia Universitaria reunix'-se-a, em sessao extrord± 

naria, por convooaçao do Reitor  do Conse].hc Universitarlo, 
ou.por sotieitaçao da Congregagao de quaiquer_das Esoolas , 
Pacu1daes ou Instittos, aprovada por dois tercos  dos seus 

• professores eç exeroioio a tim dede1iberar sobre assunto_ 
de site, relevanola, que interesse a vida das unidades uni - 
versitarias. 

ott Colegiado equivalen-
te 

CAPIPULO III 

Do ConseTho Urxiversitrio 

Art.)( 102 - 0 CoseTho Universitrio, £rggo deliberativo e consultivo , 
• oornpoe-Se: 
ado Retor, como Presidents; 
b dos Diretores das Unidades Universitarias; 
o de urn Representantede oada.Congregaçao ott Co].egiado e-

quivalefle dessas tpiidades, por eta eleito dentre seus 
proessores oatedratioos efétivos; 

/ -- d) de urn,RepresentanteAdas  denais oategorias, e1ito em As- 

	

• 	sembleia Geral de todas as unidades universitarias, pre-. 

	

• 	sidida pelo Reitor; 
2 —s). do Presidente do Diret6rio Central dos Estudantes e urn 

	

¶ 	de seus membros.eleito pelosdemais. 
§ 12 - Farao  parts do,Consemo Univqrsit&rio o ex-Reitor, pro 

• 	 fessor catedratioo em,exercioio, pie tenha exeroid 
a Reitoria durante o ultimo periodo completo de tres 
snoB. 

§ 29 - Cad; representante, mencionado nos itens "a" e etdtv 
tera_suplente eleito pelo mesmo processo e na mesma 

• sessao. Os suplentes, bern como os representantes, se 
rao no Conselho, os substitutos d2s  respectivos titu 
lares em caso de sua eventual ausencia ou impedimezC 
to. 

§ 32 - Os dois representantes referidos na letra "e" tez4o 
• .direito a voto em todos os asuntos excetuados os 

de conourso de otedn e docenois ]ivre. 

Art. flP - A auragao dos mandatos dos representantes a que.se referem_ 
as letras 11fl  e "d" do artigo anterior sera' de tres anos. 

Art. 129 - 0 ConseTh9 .Univerfltrio reunir-se-4 ordinAriamente pelo me 
nos tnavez por mes, durante o ano letivo,fazendo-o extra-
ordinariarnente sempre qua convocado pelo Reitor ott a reque-
rimento da maioria de seus membros corn a indioaç&o do moti- 
•90. 

Art.. 1 Q - fl evnnnnrnnjnjpntn dnn membron do Cnnnnlho Univerqit,.rjo 	as 
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Alt. 142 - Perder o zandato. 0 Consemeiro aue  falter sem justo moti — 
vo, a criterlo do Consemo, a tree seasoes consecutivas. 

Art. 152 — 0 Conse].ho Un.lversitrio s6 funclonara corn 4 presença da — 
maioria de sus membros., professores catedraticos efetivos, 

• 	sob a presidencia do Reitor. 
§ &ibo- Nas suas fa3.tas e impedimenos o Reitor,  coma Presi- dente do Conseiho Universitrio, sera substituido pt 

H lo Vioe-Reitor e na fa].ta,deste.pelo membro do Conse 
iho male antigo no magisterio da Universidade. 

Art. 169 — Ao Consemo Universltrlo compete: 
• 	a).exercer como £rgao deliberativo e consultivo, a Jurisdi- 

çao superior da Universidade; 
• 	b) elaborar, aprovar on modificar o sen Reglnteno; 

o) aprovar os Reglaentos das unidades universilarias, do 
ConseTho do Curadores e a Estatuto do Diretorlo Central-  dos Estudantes, e suas modificaqtes; 
orga4lzar, par votaço nominal uninominal, em trs  es 
crfllnios secretos, a lista t4pnce de profeseores cate 
dratloos efeilvos, pan nomeaçao do Reitor, pelo Presi - 
dente da Republica; 
eleger,o Vice-Reitor e a representante do Conse],ho Uni — 

• verwitarlo no Conseflo de Curadores, pr escrutln4o Se — 
onto, dentre os seus membtos

i 
 professores catedraticos 

efetivose deliberar susue,desttuiçao; 
popor  ab Govorno, em parecer fundaientado, a destltui - 

• çao do Reitor, antes de Linda otrienio de sua nomeaçao; 
justiicar e propor a refor,nadeste.Estatnto, par vota- 

minima de dais ter9os da totafldade de.seus membros, 
submetndo a proposta a aprovaçgo do Poder Executivo. par 

• lñtermedio do Reitor; 
aprovar aq propostas dos Orçamentos annals des unidades 
universitarlas e da Reitoria e elaborar.o orçamento da V 

• 	ñiversidade; 	a 	- 
1) emitir parecer sobre a abertura de oreditos -adicionais 

so Orgamento da Universidade;. 	 — 
J) emitirparecer s8bre a prestaçao,dascontas do_Reitor, a 

ser anualmente enviadá so Ninisterlo da Eduoaçao e Cultu 
• 

 1) resolver 
sa 
9bre a aoeitaçao de legados e donativos; 

•  m) resolver sobre assuntos atinentes a cursos equlparados , 
de iniclativa,da Universidade ou de qualquer das ünida - 
des universitarip; 

A 

n) emitir parecer sobre acordo entrq as unidades universita 
rttaE e orgaos de administragao publics, ou entre aquelar 

• 	e entidades de canter privado pare, a reaiizaqao de trat 
baThos Ott pesquleas; 

a) outorgar -.por in.iciativa propria ou proposi,çao da Reilo 
• 	na ou de qusiquerdas unidades universitarlas, os titu- 

• 	 los de,Dotztor e de Professor Honoris Causa e de Profes — 
• 	sor Emerito; 

p) instituir pr&nios pecuniarios,ou honorificos, como recom 
pensa de atividades universitarias;  
anaa  
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Mtica, em recursos de atos das Congregag6es on Colegla-
• dos equivalentes; 

v) emiflr parecer oonc,].usivo sobre reoursos dirigidgs ao Ni 
nisterio da Edugaqao e Cultura, inclusive em znateria de 
provirnentO 4e catedra; a  
deliberar sobre providencias preventivas, corretivas on 
repressivasAde atOs de. indisçiplina coletiva; 
deliberar sobre assuntos didaticos em geral e aprovar iav  
niciativas on modificagoes no regime do ensino e pesqui-
sas propostas por unidade universitaria; 
proppr ao Ninisterio da EducagaO e Culture a incoror - 

gao a Universi4ade de novos institutos de pesquisas tee-
nicas on cientificas on de ensino superior bern corno acri 
a,g9oj fusao on supresso de cadeiras; 
reconhecer, suspender on cassar reconhecirnento so Direto 
rio Central dos Estudantes e aprovar a prestagao de con-
tas do mesm2; 

x) deliberar sobre outras materias qe The sejam atribuidag 
pelo presente Estatuto bern como sobre as quegtoes.que no 
].e on nos regimentos des entidades universitarias 
omissaQ, submeteudo-as, se necessarlo, so Ninisterio da 
Educaçao e Culture, 

§ nico - 0 Regimento dispora 4brea ordem dos trabaTh 
do Conseiho Universitaric, cornposigao e Luneib 
namento de suas comissoes permanentes on 

CAPITULO IV 

Do Consemo de Curadores 

Art. 172  0 Consemo deCuradores 6rgio consultivo e deliberativ2 em 
assuntos econoinicos e financeiros da Universidade, conipoe - 

Se: 	 - 

a do Reitor, corno sen Px'esidente; 
b de urn liepresentante do Conse]4o Universitario; 
o de urn Representante do Ninisterio da Educagao e Cultura; 
d de urn Representante de uma unidade integrante; 
e de urn Representante dos doadores. 

- 0 represe;tante da unidade integrante, professor efe 
tivo, set's eleito pe],a sua Congregagao on Co],egiado 
equivale;te e servira pe1o .razo de urn exereicio-fej 
to o rodi4o na o~em  em qu&'elacionadas as uni&a : 
des no paragrafo unico do Art. 59 da Let 3 849, de 18 
4e degernbrQ de 1960. 

§ -2Q - A eieigq,o ao representante doe doadores se fara em 
•assernbleia prsidida pelo Vice-Reitor, da cEual some 

• te participarao pessoaS fisicas on juridical-qua ha- 
jaifeito doaçoes mines inferiores so valor de 10 ml 
Those de cruzeiros.  

§ 39 - 0 mandato,dos representantes referidog nas letras "b" 
e "a" sera de dots anos 

§ 42 
- 0 Consemo de Curadores as reunit4 corn a presenga da 

malaria de RAilS inmbrnn p dplThpeat4 rnr mn.inris, tip 
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Art. 182 — sto atrlbuiç6es do Consemo de Curadores: 
arovar Os orçamentos organizados pelo Conseiho Universi 
tarto; 	 - 
autorizar despesas extraordinarj,as, nao previstas nos or 
çanentos .das .wiidades universitarias e pie se destinem 

- so atenditnento de necessidades do ensino; 
• c) aprovar a prestaç&o de coMas de bade exercIcio, feita 

• 	'so Reitor pelos Diretores dasunidades; 
a) aprovar a prestaçao final de coMas, anualme;te apresen-

-tada pélo Reitor, pars ser enviada so Ninisterlo da Edu-
• 	cacao e Cult-ui's; 	 — -deliberar sobre adrninistraçao do patrimonio da Universi-. 

dade; 
autorizar acordos entre unidades universit&rias e entida 
des industrials, cornerciais ou outras, pars a reaiizaça6 
de trabaihos ou pesquisas; 
aprovar a tabela do pessoal_extraordinario e as normas 

- propostas pars a sua arnlssao; 	 - 
Ii) aqulescer na instituiçao de,premios pecuniarios propos 

tOn pelo Conse].ho Universiarlo; 
1) autorizar a abertura de creditos adicionals; 
j) fixar tabelas de taxas e de outros ernolumentos devidos • 	Universidade. 	 • 	 - 

Art. 192 - 0 ConseTho d2 Curadores reunlr—se-4 ordin.rlaiente pelo vie—
non quatro vezes so ano, fazendo—o extraordinariamente sem-
pre que convocado pelo Reitor. 

Art. 202 — Atividade de membro do ConseTho Universitrio, 4e nembro do 
Consemo deCuradore ou a de quaisquer outros orgaos de de 
liberaçao coletiva, e irremunerada. - 

CAPITULC V 

• Da Reitoria 

Art. 212 — A Reitoria 4 0 6rgo 2xecutivo central que coordea fisca-
flza e superintende .todas as atifldades universitarias, 
exerci4a pelo Reitor e abrange um Secretaria—Geral, corn on 
necessarios serviqos de adnth4stracao e outrOs Departamen — 
toe, na conformidade do que for estpu1ado pelo Regimento. 

e Drofessores de ensino su'perlor 
Art. 222 — 0 Reitor aser& nonieado peIoPresidente da Reptblica pelolpra 

zo de tree 82195, dentre gs norneindiados em ].lsta tripli-
ce de profesóores catedraticos efetivo1pe10 Conseiho Uni — 
versitarlo:, podendo ser recgnduzido duas vezes desde pie 
seu nome'conste da lists trip].ice pars a esoolba de seu • 	cessor. 

Art. 232 — ITas faltas e impedimentos do Reitor, :a Reitoria -seij exerci 
dapelo Vice—Reitor, e, nan faltas e imedimenos deste, p1 
10 professor catedrati,co male antigo no magisterlo e membz 
do Conseiho Universitarie. 

• 	_ 	 ___ 	---- - 	- 
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a) repre9entar a Universidade em juizo ou fora d&Le, *dmi — 
nistra-la, superintender, coordenar e fiscalizar todas 
as sins atividades; 	 — • 	 b) convocar e pr9sidir a .kssembleia Universitaria, o Cones- 
11w Universitarlo e a Conse].ho de Curadores, oabendo-The 
as reunioes o direito de voto; 

• 	c) assinar, oom o Diretor da Escola oil Paculdade, os diplo- 
mas conferidos pela Universidade; 

d) organizar, ouvidos as Diretores das unidadesuniversitas 
• 	 Has, os planos,anuais de trabaihos e submete-los ao Con 

seiho Universitarlo; 
5) inspecionar pessoalmente todas as atividaes integrantes 

•  da UniverQidade, notificando por escrito a respectiva,Di 
retoria sobre irregul.aridades vezflicadas, do que dam — 
conhecimento ap Conse].ho Universitario, propondo as pro-
videnojas conveniQntee; 
contratar pro.fessores; 
dar posse, em sessao solene da Congregaçao 9U Colegiado 

• equivalente, a Diretor e a professor catedratico efetiv 
h exercer o poder disciplinar; 
I noniear o pessoal do Quadro Uni.co do Pessoal da U.P.S.C.; 
3 admitir, licenciar, dispenser e remover de urn estabeleci 
• mento pam outro, o pessoal da Universidade, a forma a 
• legislagao em vigor; 

1) realIzar aO9rdOS entre a Universidade e enidades ou ins 
tituiçoes publicas ou parflculares, corn previa autoriza-
qao do Conseiho Universitario; 

M) administrar as finanças da Universidade e determinar a a 
piioaQao das suas rendas de confonnidade corn o orçarnent6 
aprovado; 

it) ubmeter so Conselbo de Curadoes ate .vinte de abril, a 
prestaçao de contás annal de t9da a Universidade; 

• 	o) submeter so Conseiho Univerwitarlo, a proposta orçamenta 
±'Ia gera). da Uxiversidade; 	 - 

• 	 p) enaaminhar so 9rgao elaboradgr do Orçamento Geral da Uni 
ao 

 
is 	}flnlsterio da Educaçao e Cultura a proposta orçi 

mentaria geral da Universidade; 	 - 
prrnover pèmnte o Consemo de Ouradores a abertura de 
oreditos adiolonaiS quando o exigirem as necessidades do 
serviço; 	 * 
encaminhar so Conseiho Universi4rlo, representaç6es, re 
c].anaçoes ou recursos de professores, alunos ou servido* 
Des; 

a) proceder, em AssemblIa Universitria, entrega de pi4— 
mba e tituJ.os  conte;idoe pelo Consemo .Universit4rio; 
apresentar so Ministerlo da Educaçao e Cip.tura at2 trin-
ta de marco de cads atto, minucioso relatorio 4e todas as 

• 	 atividades; 
desempenhar as demais atribuiq6es iaao espeolficadas mais 
inerentes as fung6es de Reltor. 

Art.. 25 2  — O)teitor poder vetar resoiçao do Consemo Universitrio a 
te tree diasdepois da sessao em que tenha sidotomada. - 
§ Ilnico -. Vetadaa resoiuçao, o Reitgr oonvocar imediata - 

• • • 	 mente o Conseiho Universitarlo pars, em sessao a 
H realizar-se nnnIvnn a6 	aa 	s 	 - 
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aVI3aodeA 	 C' 	 - 	 — 
OCefltfa4#UF 	 to das. razoes .o veto. A reeiçao do veto, pelo 

voto de dois t9rqoq do totalidadg dos membros do 
• 	 ConseTho Universitarlo, importara aprovaçao da re soiuçao.  

Art. 269 - 0 Reitor usar use so]Snidades universitrias vestes tala — 

res corn o distintivo do seu cargo. 

Art. 279 — 0 cargo de.Reitor no pode ser exercido cumulaflvamente corn 
o de Dir9tor de qualquer dos piidades iptiversitarias, e seu 

• 	 titular e dispensado do exeroicio da catedra. 

Art. 289 — 0 Regimento dispora s6bre a organizaçao do Gabinete do Rei-
tor, da -Seoretaria-Geral -da Reitoria e seus Departarnentos. 

TITULÔ IV 

DAS ATIVIDADES UNIVERSITARIAS 

CAPITULO I 

Da 0rganizaço dos TrabaThos Universit&ios 

Art. -  292  As tividade. universitrias, tanto us administragao quanto • 	 no ambito prOpriamente do ensinoe doe trabaihos de pesqul- 
• 	 eas1e de ditisao cultural, ténderao a urn cunho naflonal 2° • 

	

	
respo~ente as stile altas finalidades socials e a eficien- 
cia tec±iica.. 

GAPITULO 11 

seçaoi 

Do Organizaçäo Did&tica 

• Art. 30 2  — Na organizaçodidtioa 91105 iut9dos pedag6gicoa adotados 
naratividades univereitarias sera atendido a urn tempO, o 

•  duplo objetivo de ministrar ensino eficientq dos conhecimeñ 
toe hurnanos adquiridoe e

' 
 de estirnular o espirit9 de invest! 

gaçao original indispensavel ao progresso da cienola. 

	

• 	§ 2 — 0 programs 4e coda disciplina, sob forma de piano. de 
• 

	

	 ensino, sera organizadojelo respectivo professor e 
aprovado pela Oongregaçao ou Colegiado equivalente 

	

• 	

• do .estaielecimento. 	 — 

• 	

- 	 § 

 

20 Sorel observad,o em code estabelecirnento de ensino su-
perior, us forma dos estatutos e regularnentos respec 
tivos, o calendarlo escolar, aprovads pela ConggegC 
qa m o au Colegiado equivalçnte, de odo que o periodo 

• 	
. 	 létito tenha a duraçao minima. de 2entb e oiteñta di 

• 	 as de trabaTho escolar efetivo, nao incluindo o tem- 
po reoervado a proves e exanes. 

§ 39 — Sera' er obri at6ria em naii 	
- 	 a 
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cia de profeseSres e alu.uos, bern coito a exe.cuçao doe 
proamas de ensino. 

Sei4privado do direito de prestar  names o a].uno 
que 4eixar de comparecer a urn minirno de aulas e e 

• zercicios previstos no regulamento, 
0  estabelecimento  devera promover, ou quaiquer 49 
teressado podera requerer, o afastaxaento teinpora-
rio do professor que deixar de covarecer sem ins 
tificaçao, a 25% des aulas e exercicios on 	4 

• nistrar pelo menos 3/4 do programs, da respectiva.. 
cadeira. 
A. eincid3noia do professgr na falta prevista na 
alinea anterior, importara, pan fins legais, em 
abandono do cargo. 

Art. -319 - Pan 9tender ace objetivos 3ssinalados no artigo anterigr , 
devera constituir empenho maximodas unidades tuilversitari-
as a seleçao de urn corpo doce;te, que ofereça largas garan-
tias de 4evotamento .50 magisterio, e].evada cultura, capaci-. 

• dade didatica e altos predicados morals, deveido as unida - 
desjossuirv todos os elernentos necessarios a ample, objeti 
vagao do ensino. 

Art. 322 - Nos m&todos pedag6gi9os do ensino,. em qualquer doe 2eus ra-
moe, a instruçao sera co].etiva on individual de acordo corn 
a natureza e os objétivos do ensino. ministra&o. 
§ tnico - Serio uixados nos Reirnentos Universit;1os a or-

ganizago ea s3riaçao dos cursos, os metodos de 
demonstraçao_pratica on de exposiçao doutrioria, 
a participago ativa do estudante nos exeroicios_ 
eseglares e quaisquer outros aspectos do regime - 
didatico. 

• Art. 332 - Os cursos universitrios sero de: 
a gaduaçao; 
b pos-graduaao; 

• 	 - 	. 	C extengao. 
§ 12 - Os oursos dé graduago, na forma da lie!, destinarn 

se to preparo de profissionais pan o exerciclo r 
de atividades que demSndern estudos superiores, 
terfio tantas .rnoda].idades quantas forem necessari- 

• 	as. 
j 22 - Os ourèos de p6s-graduaçao visam aperfeiçoar e a 

• 	 • espec1a1izar o conhecimento quer pelo desenvolvi- • . 	 ' inento de estudos feitos floe oursos de graduaçao 
querpelo estudo aprofundado de urns de suas par - 

• 	tee, e terao as seguintes modalidades:% 
de aperfeiQoarnento; 
de especializagao. 

§ 32 - Os cursos de extçnso destina-se .a.difundir Co - 
nhecimentos da teenica e terso duas modalidades : 

. 	. . 	 de -  extenso popular e de atnaiizacao cultural-  
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Art.. 352 -Os cursos de erensao depend3rn sempre d2 autorizaçgo do Con 
seiho Universitarlo, obrigatoria a audiencia do Conseiho - 

• 	 de Ouradores qüando aoarDeten despesas. 

Art. 362 - A admissao aos cursos de graauaao, obedecer4 no mlnirno, s 
condlçoes indicadas na ].egislagao federal. 

Art, 372 - Aos cursos de p6s-graduaçao serao admitidos portadores di 
• 	diploma de cursode graduaçao, no mesmo rano de conhecimen 

• 	to ou afim.. 

Art. 382 - 0 aluno pode insorer-se em diversos cursos se houver corn 
pat4bflidade de horario e nao se verificar invonveniente 
didatico a juizo da autôridadeevcolar. 

seqao II 

Da Habiiitagao e ?romogao nos Cursos Universitrios 

Art. 39Q - A verificaçao do,aproveitamento dos .alunos, em qualquer doe 
cursos universit3rios, seja pars expediçao de certificados 
ou diploipas, sera.:regu1ada pelos Regimentos das unidades 11 
niversitarias, observada a Lei. - 

seçao III 

Dos Siplomas e das Dignidades Universitrias 

Art. 40. 2. -  A.Universidade Federal de Santa Catarina expSdir diploipas 
e oertifiOados Para distinguir professionals de altos men 
toe •è pers.onalidádes eminentes. 	 - 
§ 19 1 - 0 diploma de Doutors214 conferido ap6s defesa de - 

H 	 tese, realizada de acordo corn as normas regimentals. 
§ 22 - Os titulos de Professor e Doutor Hono4s Cause, se-

rio óonfe34dos.pelo Conselho Universitanio mediante 
• 

	

	 votoafavoravel je dois tergos de seus membros, pro' 
fessones catedraticos. 

OAPIPtUaO III 

DosTrabalbos e Pesquisas 

Art. 419 - A Univex'sid3de desenvolver obnigatriarnente,atividades de 
pesquisas tcnioo-ci2ntfficas.em sertiçOprpprios de cada 
Unidade em oraos a eles anexos cu ooñrnns a dois ou male , 
ou ainda,..autonomos, oonforme couber em dada caso. 
§ &ico. - Atendidos os fine eseci4s do Insino e des in - 

vestigagoes cientificas, asses- orgaoe man  
- ter, Serviços abertos so: publicO e rememdos. 

- 	
• 	 t 	 - 	 - 	 .0 	 - • 	 - 	 .,._•_ 	 - 
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• 	raoregulados,no Regirnento dessa Unidade; quando comurn 9U 

aütonomo, ten suas atividades regula4as em Regimento pro-
prio aprovado pelo Conse].ho Universitarlo. 

T1TUIO V 

DA ADNINISTRAQIO DAS UNIDADES UNIVERSITARIAS 

C&PfTULO I 

Das Adzninistraç6es Gera]. e Especial 

Art. 439 Cada uuidade universit&ria seja estabqlecimento de esi-
no, institutcrou serviço teenico-clentifico, obedecera as 
norinas de adrninlstraçao geral fixadas no Regimento da Rei 7  
toria; e as da administragao especial definidas no seu pro 
rio Regimento. 

CAPITULO II 

Das Administraç6és das Escolas e Paculdades 

Art. 442 A direcao e adrninistragag das Esoolas e Pauldades sera' er e- 
xtrcida pelos seguintes orgaos: 
a Congregaçäo ou Colegiado equivalente; 
15 ConseTho Departarnental; 
a Diretoria. 

§ 1nico - As atribuigSes dos £rgos reteridos nste artigo 
serso disgrirninadas nos Regfrientos das unidades_ 
universitarias, observada a tel. 

seçao I 

Da oongregaçao ou Colegiado equivalente 

Art. 45 12  - ACongregagaoou:Co,eglado eqt4vaiente, 6rgao superior da 
adrninistmca9 pedagogica e didatica de cada Escola ou Pa - 
cuj.dade., esta constitulda: 

pelos prgfess8res cate4rticos e profess6res titulares 
em exercioio; 
pelosprofessores interinos; 

a) per urn .Representante de 'cada u das demai categorias_ 
de pessoal do2ente  dj nivel superior; 

fl pelos prófessores emeritos; 
par tuna representaço cjo corpo 4iscente, constitui4a pe. 
la Presidente do Diretorio Acadentico e por urn acadendc:o 
eleito pelos dernais, na forma da iegisiacaovigentè,canj 
direito a vote na farina do Regimento das unidades. 

§ tnico - S&aente professor gatedratico efetivo.ou profes: 
arm. +1 tnl nr 	Moro y,ar+l nl'r., do dcl 4'noen an 

111 
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Art. 469  0 R9gimento de. cada ninE 4as Escolas e Paculdades estabele-. 
cera aim organizaçao didatica e adlninistrativa  em Departa.-
mentos, fortnEdos palo agrupamentos de catedras afins OU 00 

nexas. 

Art. 472 - Cads Departamento sera' er ohefiadq por un professor catedrti 
co efetivo on titular em exerciclo designado por ato do Be! 
tar, mediante indioagao do Diretor e proposta dos professo 
res do respectivo Departainento. 

Art. 482 - 0 Regimento estabeieOer as norinas pars a administraçao de 
cads Departanento e pars suas atividades de ensino e pea - 
qulsa, ficando assegurada a participaçao, em sues reuni6es, 
de to400 pessoal docents do Departanento. 

Art. 499 - o Conselho Departanental, presidido pelo Diretor, sera' 00-

nstituido pelos chefes de Departamento e par nina represenaim  
taçao do corpo discente, corn direito a voto, na forma doe 
respeotivos Regimentos. 

§ ORIGG- 

Art. 502 —0 Conseiho Departamenta1 a o6rgo consultivo do Diretor 
pars a estudo e solugao de todas as questoes administrati-
vas e finanOeiras dá vida do estabelecimento, colaborando_ 
corn a mesnia autoridde pela forma qua f8r estabelecida no 
Regimentoo 

seçao iii 

Da Dire tons 

Art. 51 - A Diretoria, exercida pelo Diretor, o róo  executivoque • 	 coordena, fi9caliza e suerintende as atividades da wilds— 
de universitaria, 	 a 

ou professores de ensino superior 
Art. 529 - Os Diretores ser9 noineados velo  Presidents da Rep&b,ica - 

dentre os profe ssors catedraticos efetivos em exereicio.— 
• 

	

	 e].eitos em lists, triplice pela rspectiva Congregaçao •ou 
Colegiado equivalents em escrui4nios secretos., podendO Os • 	 mesmos serem reconduzidos duas vezes. 
§ 12 - Nas ;  faJ.tas e impedimentos, a Liretor  se34 substitul 

• do pelo Viceliretor;  e, na falta deste, .pelo pro - 
fessor catedratico, aembr9do Conselho Departamen - 
tal male antigo no magisterio. 

§ 22 - 0 professor inveflido no gargo de Diretor Lies die-
• 	- . 	 pensado do exerciclo da catedra. 
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OAPITUIO III 

Da Adndnistraçao dos Institutos e Serviços Tcnicos e Cient{ficos 

Art. 532 — C9da instituto on servigo tcn1co-cient1fico aut&nomo, te. 
• 	. 	Ta urn Diretor designado pelo Reitor. 

§ tuba — A esçoma do Diretor de instituto ou servigo re-
caira em titular da cadeiraque qstiver direta - 
mente ligada as atividades especificas do insti-
tuto on servigo, salvo motivo relevante que isso 
irnpega. 

T±TULO VI 

DO &PAThmoNIO, DOS RECURSOS E DO REGB2 PINAIICEIRO 

	

cyftuLo I 	 - 

Do PatrimSnio 

Art. 542 — 0 pat4zn3nio da Universidade, administrado pelo Reitor corn 
observancia das condigoes legais e regimentals, e consti — 
tuido: 

pelos bens ni6veis, im6veis, instaiaç6es, titulos e di — 
reito dos estab4ecimentos incorporados; 
pelos bens -e direitos que forem incorporados em virtude 

• . de Lei: ou pie a Universidade aceitar, oriundos de doa - 
goes ou legados; 

a) pelos bens e direitos pie a Universidade adquirir; 
pelos saldos doe exercicios finanoeiros transferidos p 
ra a conta patrimoniAl; 
pelos bens relacionados na Lei ng 2 664, de 20 de janei 
x"o de 1961 e no Decreto n2 2 297, de 26 de Janeiro 4e3 

	

• 	 1961 do Estado de Santa Catarina, publicados no "DlarIö 
Oficial" do referido Estado, de 30 de Janeiro de 1961. 

Art. .552 — Os bens e direitos pertencentes Universidade smente po-
demo sex' utilizados na realizaçao de seus objetivos. 

Art. 562 — Aaquisiao de bans e- válor9s por parte da Universidade In 
depende ga aprovagao do-  goyerno federal; mas a aJ.ienagao e 
a,oneraçao.de 4 ,eeus bens, somente poderao sex' çfetivados a-
poe auto;izacao expressa do • Presidente da Republica ouvido 
o Ninisteria d4Educacao •e Oultura. Nurn e noutro oases, a 
Reitoria ouvira previamente, os Consemos Universitarlo e 
de Curadores. 

Art. 579 - A Universidade poder receber doac6ee ou legados Sm on sern 
encargos, inclusive pra a construgaó de fundos especiais, 

- - ampliagao de ±nstalaçoes Cu •o ousteiodedeterminados sex'-
viços em qusiquer de suas unidades. 

	

cAPfTtmo II 	- 

	

,i...# 	flAO 	flee ...a..nnae, p4 	 As tt..4.....ns4 A5Aa sseas 	 sw..4.sa 
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dfl$aIIVOCe,*MIJF$C 	 — • 	 a) doagoes qua a qualquer titulo lhe forern atribuidos nos 
• 	 orçarnentos da Uniao, dos Estados e dos Municipios; 

• 	b) dotagtes e contribuig6es, a ttua9 de subvenço, concedi- 
• 

	

	 das pox' autarquias ou pessoa fasicas ou juridicas; 
a) rtendas de_aplicago de bens e valoreS patrimoniaifl 
d retribuiçao de atividades remuneradasdos seus servigo 

• 	e5 tans e emnlumentos; 
f) rendas eventuais. 

CAPITUI,O III 

Do Regime Pinanceiro 

Art. 592 — 0 exercfcio uinañceiro da Universidade Federal de Santa Ca 
tax'ina coincide corn a do sno civil. 	 — 

Art. 609 - Os fundos especisis terio orçamento a parte, anexo_ao orça. • 	
mento gea]. da Universidade, regndo-se a sua gestic pelas 
normas deste, no que forern aplicaveis. 

• 	Art. 612 	vedada a retenqao da renda,para qualquer apiicagao por 
parte das unidades universitarias deve$o o produto,deto-• 	 da a arrecadagao ser recoThido obrigatoriarnente aó orgao 
central e escriturado nareceita geral.da Universidade. 

Art. 629 - A proposta orçamentria dg Pode± Exécutivo consiar 	na 
parte referente ao Miniserio da Educaçao e Culturá, dota-
goes globais destiñadas a rnanutençao da Universidade •  

Art. 639 — Para organizagao da..epr9posta  orçaxnenria da Universidade, 
as unidades rerneterao a Reitoria, ate 16 de novembro de ca 
dq r ano, a previso de suas receitas e despesas para 0 exe 
ebb considerado, devidamente disorirninadas e justifica : 

• 	 das. 
§16hico — Ate'o dia 25 de novembro, a Reitoria encaminhar 

•  a,proosta ao Consemo Universite'rio que a julga 
x's ate 05 de dezembro pam posterior apreciacao, 
pe].o Conselho de Curadores, ate 15 de dezembro. 

Art. 642 - A proposta gem]. da Universidade, compreendendo a reoeita_ 
e a,despesa, dep91s de aprovada pelo,ConseTho de Curadore; 
sera remetida ate 20 de dez.ernbrø ao orgo central da elabo 
ragao do Orçarnento da uniao e so Ministerio da Educaço e 
Culture, a fin de senir de base a proposta do Poder Execu 
tivo. 

Art. 659 — Corn base no valor das dotag6es, que o Orgamento. Gem]. da U 
niao efetivarnente conceder, a Reitoria, ad referendum do 
ConseTho de Curâdores, promovera o reajustanento dos quan-
titativos constantes de sua proposta geral anteriormente a 
provado. Urna vez aprova90 o reajustarnento pelo Conseiho - 
de Guradores, constituira e].e o orgamento 45 Universidade. 

Art. 66 - . No decorrer do exercIcio, poderaoser abertos crkitosadl. 



Data: 
	 H 

MMA 

AW 

Art, 

MUcISTERIO DA EDTCAcAO E CULTURA 

UNIvERSmADE FEDERAL DE SANTA CATAItINA 

REITORIA 	 fin. 15 

qua a submeter ao Oonse].ho de Ouradores. 
§ 12 — Os àritos supiementares prover&o aos servi2os, 00 

ma refor2o,  em virttde de manifests, insuficiencia - 
da dotaçao orçamentaria. Os orditos especials pro 
verao a objetivos nao coinputados no orçamento. 

§ 22 -. Os orditos supleipentares perjerao a vig&icia no ii]. 
tini2 dia do exercicio. Os creditos especiais terao 
vigencia pelo prazo de dole anon. 

679 Nediante propoEta da Reitoria so Consemo do Ouradores, po 
demo ser criados fundos espeoiais, destinados so custeio 
de determinada atividade .ou programa especifico, cabendo a 
gestao de seus recursos so Reitor, quando 0 fundo cores — 
ponder a,objetivos que interessern a mais de tuna Unidade U 
nivervitaria ou ao respectivo Diretor, quando disser roe — 
peito a objetivo circunscrito a tuna so Unidade. 
§ 'dnico - Lees fundos, àujo regime cont&bfl. sera' er a do ges 

tao1 poderao ser constituidos por dotag6es par 
tal fin expressamente consignadas po parcelas 
ou peia totalidade do saldo do exeroicio finan 
ceiro, e par dotaç6es ou legados regularmente a-
ceitos. 

Art. GBQ - 0 Diretor do cadaUnidade Universita'ria apresentarS so Rei 
t2r anua]nente, antes de terminado a vies de janeirq, rela 
torlo oirctmstancjado de sua administraçao no exercioio en 
oerrado. — 

Art. 692 — Aarrecadaçao do t6da receita, a sus 9Ontabilizac&o, bern co 
mo a da despesa e do patrimonio, sera contabilizada na Re! 
toria. — 

Art. 702 - Os saldos verifioado 
ceiro serao leva.d9s a 
sidade ou, a criteria 
do Curadores, poderao 
non fundos espeoiais, 

no encerranento do exereIoio firian — 
conta do fundo patrimonial da Univer 
do Reitor, ad referendum do Conseih3 
ser, no todo ou em parts, iañçados - 
previstos no Art. 672, 

Art. 712 - A coniprovagao dos gastos se far4  nos t&rmos 4a iegisiaçao 
v-igente, ôbrigados todos on depositos em especie no Banco 
do Brash, cabendo so Reitor a movimentaçao das contas. 

TfTULO VII 

DO PESSOL 

OAPfTUTO I 

Art. 722 — 0 pessoql docente, administrativo ou auxiliar, integrarg o 
Quadra tYnico do Peesoa3.. 

nico - 0 Consemo Universit&io flxar,a distribuiçao - 
dn nnrnq dt &)ngpaa tin manlntarin alinorinr In 
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CAPITnLO II 

• 	 7 	 Do Pessoal Docents 

Art. 1 732 - 0 corpo docente de cads Unidade de ensino superior da U.P. 
S.C. sera congtituido pelo pçssoal-que nela exerça ativida 
des de magisterlo daquele grau. 
§ 19- Nas unidades, .o;pessoal docente sera' distribuido em 

• subunidades didaticas 911 de pesquisas, constituidas 
de cadeiras ou laboratorios de atividades afins, as 
quais passarao a caracterizaros respectivos cargos. 

§ 29 - Entende-se como Unidide de ensino superior da U.F.S. 
C aquelas relacionadas no art. 42,  letras "a0  a figtt 

f . 	
deste Estatuto. 

Art.f 742 — So atribuiç6es dos membros do corpo docente as atividades 
de ensino superior, constantes - dos pianos de trabalhoe pro 
grainas da Unidade em que estejam lotados. 
§ 19 - Os Regimentos das unidades e2pecifioarao  as atribui 

• 	 . 	ç6es do corpo docents, 4e acordo corn a hierarquia 
dos cargos e funçoés. 

§ 22 — As unidadej organizarao seufuncionamento didtico 
pelo principio da 000rdenacao das atividades docezC 
tea e da colaboraçao dos titulares de disciplinas a 

H 	•. 	 fins. 

Art. 752 — 0 pessoál docente de nivel superior se classifies pelas se 
guintes categorias: 

I — ocupantes dos cargos das classes do magistrio supe-
rior; 	- - 

II — professtrea contratados; 	 - 
III - auxiliares de ensino. 

Art. 769, —  Os cargos do magistrio superior compreendem-se nas seguin 
.tes classes: 

4. 	 p 

I —. professor catedratico; 
II.- professor adjunto; 
III - professor assistente. 

Art. 772 - Constituem, igualmente, classes de magistrio superior as 
segaiñte's: 
:1 — pesquisador-chefe; 
II —. pesquisador-associado; 	- 
III — pesquieador-aaxiiiar. 
§ 12 - Aplica-se s classes dste artigo, a seguinte linha 

- 	de acesso:.Pesquisador-Auziliar, Pesquisadbr-Asso - 
ciado ePesquisador-Chefe. 

§ 2 -- As classes mencionadas neste artigo siftss2 names 



MUflETERIO DA EDUCAQAO E CULTURA 

RSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

REITORIA 

9e. 

fis. 17 

e gozam de idnticas vantagens pecuniArias. 

Art. 782 0 pessoal docente de nivel superior serg nomedo ou admiti 
do, segundo as respeotivas categories e de acordo corn as 
normas abaixo especificadas. 

Art. 792 - Para a iniciaço nas atividades de ensino superigr serao a 
dmitidos auxiliares de eneino, em canter  probatorlo sujel 
toe & iegislaço trabalhista, atendidas as condiçSes pres.-
critas neste Estatuto e no Regirnento da Unidade respective, 
§ 19 - K admissao de 1 auxiliar de ensino smente poder re-
• 	cair em graduado de nivel superior. 	 - 
§ 22 - Aadzpissao d9pender da exis&acia4e reoursos orça 

mentarios proprios, e se tars de ac2rdo  corn piano  
de trabaiho aprovado pelà Congregaçao ou Colegiado

- 
 

equiva].ente. 
§32 - A admissaç ser& efetuad& pelo prazo de dole anos , 

que -  podera ser renovado. 
42 - A renovaçao da admissao de auxiliar de ensino, aten 

- 	Qidos Os requisitos de 9proveitaznento e a4aptaçao -. 
as atividades do magistero superiors  sera feita me 

• 	diante proposta dirigida a Congregaçao on Co].egiado 
- 	equivaiente. 

Art. 80 - A adznissao de Professor Contratado poder6 recair em espe - 
cia].ista brasileiro 2U  estrangeiro, rgendo-se as respecti 
vas relagoes elM emprego pela legisiaçao trabaihista. 
§ Itnico - 0 conrato que no dever exceder de tr&s•anos, 

podera destinar-se so desempenho das atribl3ig6es 
inerentes a pargo vago de Professor Catedratico 
on Pitt4ar, a cooeraçao corn o ensino e a pesqul 
sa, ou a reaiizaçao de cursos especiaflzados. 

Art. 812 - O cargo ,de Professor Asslstnte ser& provido mediante con-
curso publico de proves e tituj.os. 

• §19 - Ocorrida a vaga de Professor Assistete, abrir-se-4 
no prazo de trinta dias da sua ocorrencia, inscri - 

• çao ao conurso S9 .sell  provimento. 0 prazo de ins-
• criçao sera de tres,meses, devendo o concurso reali 

zar-se dentro, no.maximo, de urn ano, contado do seu 
encerramento. 

§ 22 - As instruç6es tixarao Os requisitos pars a inscri. - 
qao no concurso, atribuindo-se sezre, em igualdade 
de oondiqoes  so auxiliar d2 ensino, on so mate an-
tigo dentre estes, a preferencia pars nomeaçao. Os 
Regimentos des unidades deverao declarer as requisi 
tos pars a inscriçao nos concursos. - 

§ 32 - 0 concurs9 sera ju1ado por usna,comissao constitul- 
da por tree professores catedraticos, titulares ou 
adjuntos,escolhidos pda oongregagao on Colegiado 

- 	equivalente. 	 - 
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gregaçao ou Colegiado equivalente. 

Art. 822 - Os cargos de Professor Adjuntq serao providos, alternada - 
mente, mediante concurso de titulos, dentre as ocupantes - 
de cargo de Professo; Assistente que sejam docentes-livres 
ou doutores em disciplina coinpreedida nas atividades  da 
subunidade e mediante concurso publico de titulose pro - 
vas, atendidas as condiç6es prescritas no Regimento da res 
peotiva Unidade. 

Art. 839 - Ocorrida a vaga de Professor Ajunto, cujo provimento oar-  
responder ao Drimeiro  doe oriterios enunciados no artigo - 
anterior, sera aberta inscriçao no prazo de trinta dias 
procedendo-se ao julganento do concurso dentro de tree me: 
sesseguines, par uma ooaissao composta de cinco professo 
res oatédratioosou titulares, eleitos pela Congregaçao au 
Cologiado equivalente da Unidade. 

Art. 84 9  - Ao concurso ptiblioo de titulos eprovas parao provimento_ 
do cargo dç Professor Adjunto, somente poderao conoorrer - 
Os professOres assistentes, as portadores de titulos de do 
cente livre ou de doutor de disciplina compreendida nas a-
tividades da subunidade em que se 4,ntegraro cargo , ou 

• 

	

	graduados de_nivel superior, de notorio saber, a criterio_ 
da 6ongregagao ou Colegiado equivalente da Unidade. 
§ 19 - A irorico  para oconcurso previsto nste artigo 

sera aerta dentro de trinta dies, a contar da data 
da vacancia do cargo. 

§2  - Ser de um ano e mei,o o prazo de insoriçao no con - 
curso, o-qual devera ser realizado no decurso de urn 

• 	 ano, a contar do encérramento das inscriçoes. 
§ 32 - 0 juJ.garnento do concurso caber a uma comissao ins-

tituida pela congregagao 9U Colegiad9 equiva]Lente e 
composta de cinco professores catedraticow ou titu-
lares, da mesina ou de discipline, afim, sendo dois 
do corpo docente da Unidade e os demais estranhos a 

• 	 ela, indioados pela subunidade interessada. 
§ 42 - No jwlgameto. dos titulos è trabaThos, dar-se-& pro 

eminencia a qualidade dos trabaihos e sus correla - 
ço oo; a disoiplina em ooncuso, aos elementos corn 
probatorios da oapaoidade didatica, docandidat;a 
faces constitutivas de sua forxnagao e as suas reali 
zaçes do carater profissional. e educacional. - 

Art. 859 - 0 parecer final da comissao julgaora do concFso, indican 
do o candidato a ser nomeado, serasubme$ido a Qongregaçao 
ou Colegiado equivalente da Unidade, e so poden ser rejei 
tado pela maioria absoluta de seus nembros. - 
§ &ico .- Em caso de empate, serS dada preferncia ao con-

didato nais antigo no cargo de Professor Assis-
tente. 

Art. 862 -. 0 provimento de oarode Professor Catedrtico sera feiDo 
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centes-].ivres, os professtres titulares e Os catedrticos• 
da mesma ou de disciplina stint, pertenoentes sos quadros — 
de un.iversidades ou estabelecinientos igolados, e bern ass4,rn 
Os graduados do nivel superior, de notorio saber, a orite-
rio da Oongregaçao Cu Colegiado equivalente da Unidade. 
§ tnioo — Ap].ioa;-se so provimento_do cargo de Professor,_ 

Catedratico as dispoeiçoes constantes dos para7  
grafos,do Art.84 9 , ressalvado o disposto no pan 
grafo:unioo do Art. 809. 

Art. 872 — tfltimado o concurso de que trata a artigo anterior, a go — 
iniss;o Julpdora elaborara pareoer conclusivo, que sera — 
submetido a Oongregaçao Cu Colegiado equivalente da Unida-
de, indicando os candidatos habilitados e relaoionando-os 
por ordern de classificago. 
§ 12 — Na hip6tese de empate, a congregqao ou Colegiado ! 

quivalqñte da Unidade desempatara a favor de urn dos 
candidatos. 

§ 22 — A Congregago ou Colegiado_equivalente s6 poder re 
jeitar o parecer da comissao julgadora pelo voto de 
dots terços da totalidade de seus membros. 

§ 32 — Da degiso da Congregaggooli Colegiado equivalente, 
cabera reourso de nulidade tmi9amente pan. o Conse-
Tho Federal de Educaçao, nos termos do Art. 92, le-
tra "1", da Lei nQ 4 024, de 20 de dezembro de 1963.. 

Art. 882 a  Os concursos pan provimento dos cargos do xnagisthio supe 
nor federal se regerao pelas nornias constantes da LeiT, n 
4 881-A, de 96 de dezembro de 1965 (Estatuto do Magistenio 
Superior), deste Estatuto e do Regirnento da Unidade respec 
tiva. 

Art. 892 — Oaber, preferenternente ace docent2s-livres,  investidasnc 
cargos-de Professor-Adjunto, a regencia das disciplinas em 
que poderao ser divididas as cadeiras, de acordo corn os Re 
gimentos das respeotivas unidades. 	 — 
§ 12 — A decisao' sSbre a subdivisao de cadeiras, bern corno 

a eseolha dos_respectivos regentes ficaro a cargo 
das conegaçoes ou colegiados equivalentes. 
A homologacg das deois6es constantes do pagrafo 
anterior sera felts pelo Conseiho Universitarlo. 

• Art. 902 — 0 ingresso,no cargo d Pesquisador-Auxiiar far-se-a por 
concursopublico de titulos e provas, e floe de Pesqui;ador 
Associado e P9squisador-Chete, mediante acesso, atraves de 
concurso de titulos. 

• Art. 919 — As noeag6es relativas ao pessoa3. do Quadro referido_ no 
Art. 7-9-- e as adinissoes de contratados pela legislaçao tra 
baihista serao feitas por ato do Reitor. 

Art. 922 — A correiaçao de matnias de que trata 0 disposto no § 12 , 
AA A"+- 	P IIQ T.al nQ A 	 da fl4I12I 	npp4 lnlcpdn 
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Art. 939 - A remogo de ocupante de cargo de magistrio superior, se 
-  efetuara de uma pars outra subunidade da U.P.S.C, por ato 

do Reitor, eondicionado a pronunciarnento favoravel de dois 
terços da Congregaçao ou Colegiado eq.uivalente_da nidade_ 
respectiva. Os regimentos das unidades disporao sobre as 
oondiç6es que devergo ser preenchidas para que possa ser 
pleiteada a remoçao. 

Art. 949 - A substituiçao de ocupailte de cargo de magiflrio superi,- 
- or, afastado legalmente do resectivo exeroicio, far-se-a, 
preferentemente, na ordem hierarquica dos cargos estabele-
cidos nArt676e77, pqrcebendo o substitute, se a. substitul 
çao perdurar por  per lodo. superior a trinta dias, a diferen 
ça entre o vencimento de seu cargo e o do cargo substitui-
do. 

§ Tinico - Nao havendo substituto zag, ordem hierrquica Jos 
cargos, aUnidade propora e o Reitor designara - 

urn dos docentes daU.P.S.C. pan a substituiçao, 
• 	 mediante remuneraçao, obedecidas as regras de a- 
• 	 cumuiaçao. 

Art. 959 - C pgssoal docnte do ensino superior em regime normal, es-
tars, sujeito a prestaçao de dezoito horse s2manais  de tra-
baiho nelas 'coinpreendido a desempeth 3,d o de todas as ativa 

• 	 des ligadas âo ensino. A natureza da atividade e o peno- 
• 	 do de trabaiho do pessoal docentdo enwino superior serso 

• 	 fixados, no inlcio de ca4a_exercioió letivo, pelas respec- 
• 	 tivas subunidades de lotaçao. 

§ 19 - A Reitoria fax4 publicaçao oficial doe hox4rios se-• 	
manais de trabalho_élaborados pelas subunidades, bern 
ogmo das modificagoes que ôcorrerern durante o exer- 

• 	 oicio. 
• 	 § 22 - Was horse de trabaho acima previstas, no se compu 

as destinadas as reunioes do Conseiho Uni.versit 
tario, Congregaqo.ou Colegiado equivalente e doCon 
semo Departanenta].. 	 - 

§ 32 - obrigat6ri9 o desconto em f6Tha de pagarnento das 
horas de ausencia no trabaiho, calculada xis base do 
totsl recebido mensalmente, bern como.desconto de urn 
dia porjo.comparecimento a sessic do 6rgo de de-
liberaçao coletiva de que participe. 

Art. 969 - A obrigtoriedade do tempo integral pars ua dete~nada • 

rea sera de4arada pelo Conseiho Universitario apos apre 
ciar exposiçao justificada da Unidade interessada. 
§ 19 - ORetimeuto das unidadeg.definirao 0 oritrio a ser 

adotadO in fixaçao das areas respectivas. 
§ 22 - A adogo d9 regime 4e tempo integrals  pars, uik ou ma 

is proessores, em açeas ins quais nao seja.este 0- 
brigatorio, dependera de proposta da suunidade in-
teresada, us qual se demonstre a existencia de ins 
talaçoes, equiparnentos e recursos pars o aproveita- 
mentn intennivn das nnnrtunitiaeinn tin t'n.hn1hn. lk-nyn 
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• 	votaçao secrea •a proposta sera' submetida so Conse 
lho Universitarlo, sendo 0 ato baixado pelo Reitox'. 

§ 32 - Os ocupantes doe cargos das classes de Pesquisador, 
exercerao a sua atiVidade em regime de tempo inte - 

• 	gra].. 

aAPfruLo In 

Do Pessoal Administrativo e Auxiliar 

Art, 972 0 Regimento da Reitoria e de cada unidade universitria die 

	

• 	criminarao o respectivo pessoal adminietrativo, a natureza 
de seus cargos, ±unçoes e deveres. 
§ &ico - Cabe ao Reitor a aisoriminaçao do pessoa]. admirls  

	

• 	. 	 trativo e auxiliar. 

TITIJLO VIII 
• 	

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 989 - 0 Regimento da Reitoria e o de c9da Unidade disporao s6bre 
a regime discipliner a que fioára sujéito a pessoal diecen 
te. 
§ 12 - As sanç6esdisciplinares sero: 

a advertncia; • 	
b,. repreen!ao; - 

	

• . 
	 C suspensao; 

d exolusso. 

§ 22 As sanç6es constantes dad a]Aneas "" e "b" do parL 
• . grafo anterior e as de suspensao ate quinze dias se 

tao da compeencia do Reitor e dos Diretores; as 4e 
suspensao ate noventa dias, do Conseiho Universita-
rio ou daB Oongregagoes on Co].egiados equivalentes, 
como dispuser-.o Regimento. 

• § 39 - Ao Conseiho Universit&io compete impor exclusEo.. 

Art. 992 - Dos atos pie impuserem penalidade disciplinir cabet4 recur 
• so para a autoridade imediatainente superior. 
§ 12 - Os recursos serao interpostôs pelo- interessado, em 

petiqao fundamentada, no pazo  de quinze dias a con 
tr do ato recorrido. e srao encaminhadas por inter. 
• media da autoridade que hotver imposto a pénalidade 
e quandonao:contiverern.expressoes desrespeiosas 

• 	cabendo aquela autoridade a instruçao necessaria. 
• §.22 - P Conseiho Univérthit;io sera'  a &tima inst&icia em 

qualquer caso, em materia disciplinar. 

Art. 1002 - Os servidores federais e pé integrantös do quadro da Uzil. - 
versidade es -tao ujeitoq . as penalidades constantes do Esta 
tn+n tin4 t'nflnlnnnrinQ Thibl 4r,n (livie An TTnlprL. finantin nn... 
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res, as quais deverao constar dos Reginentos des unidades. 

TITULO it 

DA VIDA SOCIAL UNIVERSIT(RIA 

.. CAPITULo 

seçao I 

Das Associaç6es 

Art. 1019 - Pam eficinoia e prestfgio des instlthlgtes unlversitri-
as serao adotadoR melos do oultivar a tmlao e a solidarie-
dadedoe professores, auxiliares de ensino, antigos e aft-. 
ale alunos des diversas unidades universitarias. 

• Art. 1022 — Avida social imiversjtrla terA como organlzaqSes funda — 
• 	 mentais as assooiaçoes de •c].asse: 

a dos profesaSres des unldàdes; 
• 	 b dos antigos alunos das u 	 ersitarias; • 	 a doe atuals alunos. 

Art. 1032 — Os profess6res das unidades ithiversite'.rias podero organi-
zaruma ou.mai assooiaoesde olasse, subrneten4o o respea 
tivo Estatuto a aprovaçao do Consemo Universitarlo. 

• 	 § thisco — A socledade dos professares universitrios desti 
na-se entre outros fins: 

• 	a) instruir eefetivar medidas de previdancia e 
• 	debenefioecia aos niembros do corpo docente 

e universitarlo; 	 — 
b) efetuar reuxai6es de carater cientifico e exer 

cer atividades  soclais; • 	a) opjxar sobre concesso de bolsas de estudo e 
• 	 auxilios sos alunos. 

Art. 104 9  — Os antigos alunos das unidades universitrias 2rn1zao 
• 	 urns ou male assoolaç3es, oujol estatutos deverao ser apro- • 	 vados pelo Conseiho Univers -Itario. 

segao II 
• 	 - 	

Doe orgaos de Representaçao Estudantil 

Art. 1052 - Os 6rg7aos de repesentaçao doe estudantee de ensino superi 
or da TJ.P.S.C. tern pox' finalidade: 

• 	 a) defender os interhses dos estudantes; 
b) promover a aproximaçao e a solidariedade entre os cor — • 	 poe docente, discente e adininistrativo doe estabeleci -. 

inentos de ensino superior; 
a) preservar as tradçoes estudantis, a probidadeda vida 

• 	 escolar. 0 patrimonio moral e material das institttiqsa 



MDUSTEBXO DA EaucscAo E CULTUBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

RE IT OR! A 	 fis. 23 

organizer reuz1es q certam 9s de carat
i
r civico, sod - 

a]., cultural, cientifico, tecnioo, art stico e desportl 
vo,visando a cgmplernentaqao e ao aprirnoramento da for-
znaçao universitaria; 	

A 

inanter serviçosde assistencia aos est'udantes carentes_ 
de reoursos; 
reaflzar interc&ubio e colaboraçao corn entidades conga-
nere.s; 
lutir pelo aprimoramento des instituiç6es dernoorticas. 

Arte 1062 - sao 6rgaos de representaço doe estudantes de ensino supe-
rior da U.P.S.C.: 

O Diret6io Central  dos Estudantes (D.C.E.); 
os diretorios academicos (D.A.) de cada nina das unida - 
des da UJ.S.C.. 

Art. 1079 - Compete, privativainente, ,ao Diret610 Centre]. doe Estudan-• 	 tea (D.O.E.) eaos diretorios aoademicos (D.A.) perante 
as respectivas autoridades do ensino da Universidade on d_e 

- sues unidades: 

• 	a) patrocinar os intex4ss2s  do corpo diecente; 
- 	 b) designer a representaçao prevista em Lei junto aos or - 

• 	 gaos de de].iberaçao coletiva e bern assim junto a cada - 
• 	 Departanento on Instituto integrante da Universidade Fe 

den]. de Santa Catarina. 

• 	 § 1 - A represent;gao a pie se refere a a1nea "b" dhte_ 
• 	 artigo, sera exercida, junto a cada orao, porestu 

d9nte on estudantes, regularmente rnatricu].ados em 
• 	 eerie que i&o a prirneira, sendo que, no caso de re- 

esentacao junto a Departamento on Instituto deve-
ra ainda recair em aluno ou aluno2 de ourss ou dis 

• 

	

	 cip].inas que integrem, tudo de acordo corn este Es- 
tatuto e corn os Regirnentos Internos das respecitas • 	 unidades 

• 	
§ 22 - A r9presentagao evtudanti]. junto so Consemo Univer 

sitarlo, Congregaçao ou C4egiado equiva]enteouCon 
•  seTho Departamental, podera faze r-se acompanhar de 

u&i a]j.mo, sempre: qué se tratar de assunto de ite - 
ressedl urn deternilnado curso on seçao, aluno ease 

• 	•• 	 que sera da itu-re escolba do presidents do D,LC.E.ou • 	 - 	
do presidents do D.A. respecflvo, dentre aqueles re 
gularmente matriculados em setie que no a primei'a, 

• 

	

	 no dependentes, nao repetentes, nem aluno de mate- 
rias avu3sas. 

§ 39 - A repr9sentaça9 dos estudantes junto ao Conseiho TIM 
vereitarlo sera constituida de dois estudantes: •6 
Presidente e urn dos membros do D.O.E. eleito pelos • 	 demis, corn mandatos coincidentes corn os da represen 
taçao estudautil. 	 - 

Art. 1082 - C D.C.E. ter composiço, organizaçao e atribuiç6es fixa - 
• 	 das em sen Regimento, obedecidas as seguintesnorznás: 

01 A D_fl_1L npi4 nnnntltnliin nnn nnt.ti.innt.aq  aiø nnelnn mi-nc 
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serao oçnsiderados eleltos os estudantes que o'btiverem_ 
malor numero de votos; 
a eieiçao do D.O.E. sera' feita pela votaçao diretá doe 
estudantes regu1ar1nete matriculados; 

• 	d) o exercicio do voto a obrigatorlo. Ficara privado depr 
tar exams parcial ott final, imediatantente subsequente a. 
eieigao, o aluno qua n9o.compr2var haver votado no reTh • 	. 	rido pleito, salvo motivo de força major, devidawente - 
comprovado; 

e) o mandato_dos membxos do D.O.E. sera de urn ano, vedada_ 
a reeleiçao pan 0 mesnio cargo. 

Art.. 109 — A eleiQo dos menxbros do D.O.E. sera regulada pelo Regimen 
to Interno do xnesmo, obedecidas as seguintes normas: 

registro.pr&vio de candidatos ou chapas, sendoeleg{vel 

	

• 	apenas o estudsnte regt4armente matriculado, nao rape - 
tente, nem aluno de materias avulsas; 
reaiizaçao da eieigao em urn mesmo dia, dentro do recin-. 
to decada uma das unidades daU.F.S.O., Vara Os respec 
tivos alunos, durante a totalidade do horarlo de ativi-
dades escolares; 
identificaçao do votante mediante lista nominal famed 
da pela Unidade respeotiva; 
garantia de sigilo do,voto da Inviolabilidade de uxna 
apuraçao imediata, apos o ternino da votaQao, assegura-
da a exatidao dos resultados. Os resultados parcials de 
cada tuna das unidades oxide se realizar 0 pleito serao 
levados pela mesa receptora e apuradora respective, pan 
a sede do D.O.E. ou,.na faltadesta, pan a Reitoria,on 
de Os resultados parcials serao totalizados e, finàlmen 
te, proclamado o resultado final. 	- 	 — 
os ple,tos nas unidades deverap ser rea1iados dentro 

	

• 	do penodo compreendido entre as 08.00e as 18.00 horas, 
para o fim de possibilitar a totalizaçao no mesmo dia; 

• g) - so alu90 regularmente matric4ad9 em mais de uma Unida.- 

	

• 	- de sera perinitido votar tuna so vez na Unidade de sus es 

	

• 	coiha; 	- 	 - 
ii) as mesas receptoras e apuradoras sero constituidas: 

I — nas unidades: pe].9 Diretor respectivo, que as presi 
dire, pe].o Presidents doD.A, e, por 

• 	 urn membro do Conseiho Universjtario 
• 	 designado pelo mesmo; 
II- a mesa,que tcta1izar. as resulta4os parelais e pro-

olatnara os resultädos finals sera presidida peloRel 
tor a dela partioiparao o Preside9te do D.C.E. e urn 
doe membros do ConseTho Universitarlo, designado pe 
lo mesmo. - - 

1) ear' assegurada a apreeentaqao dos recursos qua -  serao - 
decididos pela mesa respective, am se tratando de flu 
pugnaçao de votant9 ou de voto. Recurso contra a valida 
de do pleito devera ear apresentado dentro de 72 horas_ 

• da proclaxaaçao dos resulta4os ao Reitor, a sera aprecia 
- 	o palo Conseiho Universitarjo em sessao especial par :9 

 fin nonvocada dentro do nrazo de cinco diast 

Mat 
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Art. flOQ - sera assegurado so D.O.E., na forma de seu Regimento Inter 
11O 0 •recebixnento das atribuiçoes regimentals que The fo 
rem devidas pelos D.A., jmportando, em perda de mandato doe 
rep;esentantes dos diretorios respectivos 0 nac pagamento_ 
a epoca oportuna das contribuiçoes que ihes competem. 

§ tico - Os regimentos das uztidades da U.P.S.O. prescreye 
rao normaR que asseguremaos respectivos direto-
rios academicos as contrlbuiçoes presctas nos 
seus regimenos internos; 0 alwio em debito com 
o D.A. ficara impeddo de prestar exame final e 
de renovar sua matricula ou matricular-se em qua]. 
quer Unidade da U,P.S.C. 

Art. 1112 - T9do e qualquer aux11i6 sera entreue so D.O.E. por inter-
medic da Reitorla da U.P.S.O,; aqueles que forem devidos  

• aos D.As. o sea-so por intermedio da direQao da respectiva_
-  

Unidade. 
§ ].Q - Os 6rgaos de representacao estudantil serao obriga.. 

dos a lançar toto o inovimento da'receita e despesa 
em llvros apropriados con a devida comprovaçaoe 

§ 29 - 0 D.O.E. apresentai4 prestaçao de cotas so tkmino 
de cads gestao so Consemo Unive.rsitario; a no a-
provaço das mesmas se comprovado o usointencion4 
indevido dos bens e recursos da entidade, importara 
em responsabilidade civil, penal e disciplinar dos 
•membroa da Diretoriao. 

§ 32 - 0 disposto no.pargrafo anteriorse,ap1ica aosD.As. 
que preátarao contas desua gestao a Oongregaçao ou 
Colegiado equivaj.ente ou a Conseiho .Departa.mental - 
confome dispuser o Regimento da respectiva Unidade. 

Art. 1129 - vedado los 6ros de representaçao etudenti qüal.quer a 
•c9o, manifestaçao ou propaganda de canter politico-parti- 
daflo, bern como incitar,promover,  ou apoiar ausenciäs cole 
tivasaos trabaihos escolares. 

Art. 1139 - As representacSes.orignrias 40 D.O.E. dever&o constar qa 
pauta da primeira sessao ordinarla  do Oo,se1ho Universita-
rio e decididas xis primeira sessao ordinaria subsequente. 

Art. 1152 - Os estatutos do D.O.E. e suas 91teracoes dependerao da a-
provaçao do OonseTho Universitarlo. 
§ thu00 - Iguthimente os regiméntos dos diret6rios acad&ni-

cos_e respectivas aiteraç6es, dependerao.de apro 
vaçao das congregaçoes ou colegiados equivalen - 
tee das respectivas unidades, 

cai'hmio ii 

Da Assistncla aos Estudantes 

Art *  1162 - Pars efetivar medidas de previdnoiae beneficncia, em re 
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t 1rioCeñtral dos Estudanteth,a tim de que naquelas medidas 
seja obedeoldo regoroso oriterlo de justiça e de oportuni-
dade. 

Art. 1172  - A SeQao de Previdoia e Benefioncia da Sociedade dos Pro 
• fessoes Uniyersitarios, Cu gm sua Lalta, a Reitoria orgC 

nisars de acordo 2.,om o D1,retorio Central dos Estudazites 0 
serflço de assistencia medics, hospitalar aos nembros do 
oor'po disoente dos unidades. 

CAPITULO III 

Dos Bolsas de Viagem e de Estudos 

Art. 1182 - 0 Conseiho Universitrio poder. inoluir no orçamento anual 
reoursos destinadosa bolsas de viagens ou de estudos pars 
o tim de proporoionar Os melee paa espeoializaqao e aper-
feiçoamento em instituiçoes do pals e no estrangeiro a di-
p].omados pela Universidade Federal de Santa Catarina que - 
tenham revelado aptidoes exoepolonais. 
§ tnieo - Entre a Conselho Universit&rio e Os escoihidos - 

serao tonvencionados Os ojetivos dos yiagens de 
estud62  o tempo de permanenoia, a pensao e as o-
brigaçoes. 

TIPUTJO X 

DISPOSIES GERAIS E TRM'TSITORIAS 

CAPITtJIO I 

• 	 Das Disposiç6es Gerais 

Art. 119 2  - A Urilvervidade praticara sob sua exelusiva responsabilida-
• 	de todos Os atos peouliares ao seu funcionamento. 

Art. 1202 - A situaçao dos tunoio;rios da Universidade Pedepi de San 
• to Catarina reger-se-a Eelo Estatuto doe Puncionarios Ci-

vis do uniao e Legislaçao subsequente. 
§15nico - Ao pessoal permanente do Universidade Pedera). dé 

Santa Catarina fican assegurados todos os direi-
tos e vantagens atuals e_os que venhain a ter os 
deznaisservidores do Uniao do mesma categoria. 

Art. 1212 - Em oasosespeoiais, anpianente justificados a requerimento 
• do interessado e •mediante proposta do Conç'egaçao o4 Cole-

giado equivalente pelo Cons4ho Universitario podex-4 ser 
ooncedida a professo; oate&çatioo a dispensa temporaria das 

• 	• 	obrigaçoes do znagisterio ate urn aim, a tim de_que se devo-. 
to a pesquisa em assunto de sua especializaçao no pals ou 

• 

	

	 no estrangeiro sem prejuizo dos seus direitos, atendida a 
iegisiaçao vigente. 
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orn rigorosaobservancia da legisiaça9 federal em vigor 	e 
deste Estatuto, considerando.-se automaticamente incorpora- 

• do. ao Regimento qua].quer nova disposigao legal ou alters - 
• ç&ø do Estatutb. 

Art. 1232 - Os regirnentos consignarao ontimero de horas de trabaiho se 
rianal observando.-se obrigatoriamente, a seguinte discrimi- 
nagao: 

I - péssoal docente do Ensino Superior 18 home semanais 

II - 200 horse mensais pan o pessoal qué executar traba- 
• Bios de natureza braçal ou subalterna; 

III - 32 horas e meia semanais pan os demais servidores. 

§ 
19 - Nas home de trab4ho acima previstas nao se compu- 

• t9m as destinadas as reunloes do Conseiho Universi- 
tario,. da Congregaço oil Coleglado equivalente e do 

• ConeeTho Departamentaj.. 
• §22 - 	obrigat6ri9 0 desconto em fS].ha do pagarnento 	das 

• 

horas de ausencia ao trabaiho 	calculada a base 	dt 
total recebido mensalmente pef o servidor, bern coino_ 

• des9onto de urn die. pot' nao conparecirnento a sessao_ 
do orgao de deliberaçao coletiva de qua participe. 

Art. 1242 - A Universidade Péderal de Santa Catarina procurar 	estabe- 
• lecer artiouiaçao corn as d2mais universidaes brasileiras_ 

• e estrangeiras pars intercainbio de professores e do qual - 
quer elemento de ensino. 

Art. 1252 • 0 professor cstedr&tico efetivo de cadeira suprixnida,ouque 
nao funcione pot' falts de alunos, qualquer curso_tera 	sua 
atividade aproyeitada,respeitada a esecia1izaçao e medi- 
ante deliberaçao do Conseiho Univeraitario. 

Art. 1262 - 	as eleiçSes do. Universidade, hayendo empate considerar-se 
a eleitO 0 mais aMigo no magisterio da Universidade e en- 
the os de mesina antiguidade o male idoso. 

• 	 Art. 1272  - Decada Regiment9 de ttldade TInivereitria e do,texto 	de 
cada aiteraçao nele introduzida, a Reitoria fan irnedi9ta- 
meMo rernessa a Diretoria. do Enema Superior do Ministerio 
da Educaçao e Cultura, em duas vias autenticadas. 

• 	Art. 1282 - 0 ato d 	investidura em 'cargo ott 	unçao 	bern assim o 	ato 
i do matricula em Unidade Uniyersitaria, 	mports comprornisso 

formal de respeitarLei, este Estatuto, os Regimentos 	e 
as autoridades quo deles emanam, constituindo falta puni - 
vet o desatendimento. 

• 	 Art. 129Q - Os bens, serviços, direitos e coisas a cargo ds unidades 
• 	 • 	 • 	 • • ingorpordas e das quo venham a set', transferir-se-ao Para 

• 	 • a parimonio da Universidade 0 serao,lançados mediante in- 
• ventarlo, na contabilidade universitaria. 

Art, 1302 - 0 proyimento !f!tivo  doe cargos de professor catedrtico - 
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Art. 1312 - A Universidade a.bster-se4 do promover ou autorizar qual — 
• 	 quer manifestaçao de canter politico. 

Art. 1322 - 0 ConseTho Universitrio e as Congrega6es ou Colegiados e 
• 	 quivalentes das unidades so constituirso em 6amaras  ma for 
• 	 ma previstaein Regimento e tendo em vista a conveniencia - 

de atender as necessidades respectivas. 

CLPITIm0 II 

DieposiçSes Transit6rias 

Art. 1339 - iquanto a Escola ou Paculdade, qas referidas no Art. 42 
no dispuser do professor catedratico_efetivo ou mao tiver 
professor 4e Ensino Superior,, as funçoes de Diretor, as de 
membro de orgao de deliberaçao coletiva, e,a Vice Reitoria 
poäero ser exercidas pox' professor catedratico interino - 
corn as restrigoes legais. 

Art. 1349 — Os caros do professor catedrticoda Paculdade de Medici-
• 	 na serao reduzidos progresslvament9, a dezoito a medidaque 

• 	• • 	forem vagando-se pox' extinçao de eatedras, ma forma a ser 
.prevista no Regimento da Paouldade. 
§ thico - 0 disposto unto artigo serS aplicado s ctedx 

• 	 vagas ma data da publicaçao da Lei n2 3 8429 de • 	 18 de dezembrO de 1960, as qual,s mao deverao ser • 	 providas em canter efetivo ate a aprovaçao •do 
• 	 Regimento. 

Art. 1359 — Cs átuais "Profess3res de Ensino Superior", referidos  ma 
Lei n2 4 495, do 25 do novembro de 1964, terao assegurados 
as direitose vantagens quo ihes Iomrn conferidos, podendo 
exercer funçoes do Reitor e Diretor dos estabelecimentos a 
que pertencerem. 
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