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REG IMENTO GERAL

TITULO I

INTRODUÇÃO

Art. 19 _ O presente Regimento Geral disciplina os as

péctos da estrutura e do funcionamento comuns aoS diversos Depa~
:'

tamentos e qrgios,Suplemeniares e demais unidades e serviços ~a

Universidade Estadual de Feira de Santana.

Art. 29 _ A Universidade de Feira de Santana é urna ins

tituição de ensino superior, de pe~quisa em todos os ramos do sa
ber e da divulgação científica, técnica e cultural, autorizad~ a
funcionar pelo Decreto Federal n9 77.49~, de 27 de abril de 1976,

gozando de autonomia administrativa, diditico-científica e disci

plinar, na forma da legislação vigente.

AUTONOMIA

Art. 39 _ A autonomia administrativa da Universidade con

siste no poder de:

I _Elaborar e reformar seu próprio regulame~

to, para aprovação pela .autoridadecompetente, o seu Regimento G~
ral, bem co~o os Regimentos das Unidades e Orgãos Suplementares e

de deliberaçio superior;
II _Organizar as respectivas listas para esco

lha, nomeação e posse do Reitor, Vice-Reitor e Diretores .9-e De

partamentos pelo Governador do Estado;
III _Proceder a indicação e a dispensa do seu

pessoal docente, técnico e administrativo, de acordo com a legi~

lação competente.

A autonomia financeira consiste no poder de:

I _ Elaborar, para submeter aos

prios, e executar P seu orçamento;

Art. 49



II - Administrar os bens que forem ,destina4ps

ao exercício de uas funções.

.:

z . 'I

Art. S. - A autonomia didático-científica consiste no

I - Definir a criação e organização de cur~os,. '

fixando os respe tivos currículos e promovendo a sua implantação;

II - Estabelecer o regime didático dos diferen
tes cursos, bem cornoos programas de pesquisa e extensão;

poder de:

III - F~xar critérios para seleção,

promoçao e habi ~tação di alunos;

IV - Çoftcedergraus, diplomas, certificados,ti

admissão,

tulos e dignida es.

Art. ç A autonomia disciplinar consiste no poder de

definir e aplic r as sanções a que estiverem sujeitos os
docente, discen e; técnico e administrativo.

corpos

TITULO II

ORGÁOS E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE

CAPITULO I

Art. 79 - São órgãos de Administração Superior da Uni

versidade, na arma do seu Regulamento:

I - o Conselho Administrativo
II - a Assembléia Universitária

III - ~ Conselho Universitário
IV - o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e

Extensão
V - a Reitoria

parJgrafO Onico - Os Orgãos referidos nos incisos ,III,.
IV e V deste ',rtigoter~o regimen~os próprio.s,.estrutu:t:ando~os",~
disciplinando o respect~vo funci~namento, observadas as d1spos~
ções do Regul mento e do Regimento Geral ·da Universidade•.
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CAPITULO II

DISPOSICOES GERAIS

Art. 89 - A administraçãouniversitária realiza-se com
vistas à integração d~s dois (2) nív~is, Superior e Departamental,
em que se escalona a e~trutura da U~iversidade Estadual de Feira
de Santana,.e ã articulação dos órg;ãoss í.tuado s em cada nível.

Art. 99 _ Os Orgãos Colegiados funcionarão com a prese~
ça da maioria absoluta de seus membros, observando-se o critério
da maioria simples para as suas dec í.sôes, ressalvados os casos de

quorum especial.

Art. 10 ~ As reuni5es dos órgãos coregiados de Adminis
tração Superior_serão convocadas por escrito, pelo Reitor, com
antecedência de no mínimo 72 horas, devendo no convite constar a

ordem do dia.

Art. 11 _ Excepcionalmente, em caso de urgência, o pr~
zo para a convocação de reunião de qualquer colegiado da Adminis
tração Superior da Universidade poderá ser reduzido, ficando,
nesta hipótese, a ordem do dia restrita ã discussão e a votação
da matéria que determinou a convocaçao que, neste caso, poderá
ser feita pelo respectivo Presidente ou por 2/3 (dois terços) dos

membros do colegiado.

Art . 12 - A presença à~.'reuni5es dos órgãos colegiados
da Administração Supe-ior é obrigatória, preferindo a qualquer ou

tra atividad~ no âmbh:~ universitário.

Art. 13 - E vedado a qualquer membro de órgão colegiado
da Administração Superior votar nas deliberaç5es que, de modo di
reto ou indireto digam respeito a interesses particulares 'seus,de

1.

seu c6njuge,.dos-_eusdescendentes~ascendentes ou colaterais,até

o terceiro grau.

Art. 14 - As.reuniões dos diversos Colegiados dà Univer

s1~.-;1.enão serão públicas, salvo,.deliberaçãoem~.
da caso,

/
/

" .-



Par-grafo Onico - O Regimento da Reitoria, a que se re

fere o parágr fo único do art. 79,.disciplinarã também a estrutu
ra e o funcio amento dos órgãos suplementares a ela vinculado5,o~
servadas as d·sposiç6es pertinentes estabelecidas no Regulamento

e neste Regim nto.

'4.

CAPr~ULO III

REITORIA

Art. 15 - Cabe i Reitori~, a Superintend~ncia e a fisca
lização das at vidades universitár~as abrangendo:

I - o ensino, a pesquisa e a extensão;
II - o intercâmbio científico e cultural com

outras Universidades;
III o campus e suas instalaç6es;
IV - a administração geral
V - ~ assist~nci~ ao estudante;.,

VI _.~ apoio ao desenvolvimento sócio-econômico
da região.

Art 16 - Para nomeaçao do Reitor e do Vice-Reitor pelo
Governador do Estado, procede-se da seguinte forma:

a) o Colégi~ Eleitoral, constituido pelo Con
selho Universitário e pelo Conselho Sup~
rior de Ensino, Pesquisa e Extensão, em
reunião conjunta, especialmente convocada,
por escrito, pelo Reitor, até trinta dias
antes do final de seu mandato, organizará
mediante voto secreto e uninominal uma' 1is
ta sêxtup1a:,para cada um, Reitor e Vice
Reitor, encaminhando-a ao Conselho Adminis
trativo da Universidade de Feira de Santa-
na;

b) da lista sêxtup1a sõmente poderão fazer.

parte professores pertencentes ao quadro_.c:e
,. -

pessoal ,daUniversidade Estadual de Feira
de Santana, integrantes da carreira do 'Ma
gistério Superior do Serviço Público Esta
dual, não podendo ter menos de 35 -::r--«,1:.(.;--
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de 70 anos de idade;

c) cada candidato deverá assinar compromisso se

gundo o qual, se escolhido, fixará residên

cia em Feira de Santana durante o exercício do

mandato;

d) s5mente pod~rio ser incluidos na lista. candi
datos que obtiverem a maioria dos votos dos

presentes, figurando pela ordem alfabética dos

prenomes, os se~~ mais votados;

e) nao sera permit~d~ o voto por procuraçao.

TITULO III

{)RGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ADSTRITA AO NlvEL DE UNIDADE

C(~PITULO I

Art. 17 - Os órgãos de Administração Adstrita,ao nível

de Unidade, .sao os seguintes na forma do Regulamento:

1-- Conselhos dos Departamentos

II - Diretorias de Unidades

III - Colegiados de Curso.

Parágrafo Onico - Os Conselhos dos Departamentos e os

Colegiados de Curso, estes caracterizados como órgios de coorde
naç âo didática, t.erâo Regimento próprio, observadas as dispos i -

ções legais ..estatutárias e regimentais ..relativas à estrutura

e funcionamento da Universidade.

C!\PITULO II

DISPOS!ÇOES GERAIS

Art. 18 - Os Conselhos dos Departamentos e os Colegi~

dos de Cursos funcionario com a presença da maioria absoluta dos

seus membros e de1iberar.io por maioria simples, ressalvados os

casos de quorum especial.

Art. 19 - Os Diretores de Departamentos e os Pr'es Ld.en

tes dos Co1egiados de Curso deverão convocar as reuniões dos -re

feridos órgães, por escrito, com ,antecedência mínima de 48(quareE

s-Ó:
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ta e
dia.

as, fa~~ndo constar do convite a respectiva ordem do

P rigrafo Onico - Excepcionalmente, em caso de urgen
cia, o praz para convocação poderá se~ reduzido, ficando a ordem
do dia rest ita i discussão e voiação da maiiria que houver deter

minado a co vocaçao.

A t. 20 - A presença as reuniões dos Conselhos dos De
partamentos e dos Colegiados d~ Cursos ~ obriga~õria, preferindo
a qua lcue-r tividade outra no âmbito un iversitirio.

t. 21' - E vedado a quaã quer membro de Conselho do De
partamento u de CoLegdado de Curso votar nas deliberações que,

I

de modo di eto ou indireto, digam respeito a interesses particul~

res seus,
colate'rais

e seu cônjuge, dos seus descendentes, ascendentes
at~ o terceiro grau.

ou

CAPITULO III

CONSELHO DO: . D~~'ART :;.!ENTOS

rt. 22 - A cada Departamento corresponde um Conselho

do Departa ento, constituido pelo Diretor do Departamento, que e
o .seu presidente, pelos àocen,tesintegrantes da carreira do magi~
t~ri,9'"lo adas na unidade, pe]j'sDiretores dos Orgãos Sup'lemerrt.a,
res "dá ret mente ligados ao De'fartamento e pela representação dis

cente.

Art. 23 - São atribuições básicas dos Conselhos dos 'De
partament s, no exercicio da competência que lhe deferem os ins -

trumentos legais da Universidade:

I - No que diz respeito acs cursos:, '
propor ao Conselho SU}: vr íor de Ensino,
Pesquisa e Extensão a inclusão ou desdo -
bramento de matéria do seu campo de atua
ção~ sugerindo créàitàs e requisitos.

II - No que di~ respeito ao corpo .dccerrt.ee
a) propor ã Reitoria a admâ.ssâc , o a~as:t~

mento ou relotação de professores, 'po.". ~
dendo apresentar

..., .
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gime oe trabalho a ser observado e a

obtenção de recursos materiais necess~

rios ã realização das tarefas docentes;
I

b) supervisionar as ~ti vidades docentes;

c) propoT ao Conselho Superior de Ensino,

Pesquisa e Ext.ensão"o intercâmbio de

professores com'outras Universidades;
o

d) representar aos orgaos universitários. . .
competentes e~ caso de infração disci

pl í.nar ;

e) propor a Reitoria o aperfeiçoamento dos

profe~sores lotados no Departamento.

III - No q~e diz respeito ao corpo discente:

a) representar ao ó..rgão universit.Ã.rioGoE:!.

pet.ente no caso de infração discipli -

nar;

b) supervisionar a. "':,""t.ivi.0"-'?';;;,·-:, d~ ·"~:~I!tes,

no seu âmbito d~ ação.

IV - No que diz respeito a Universidade e: ~7ge

Tal:

a) organizar as listas tríplices parn a
·escolha do Diretor e seu Substituto;

b) elaborar e reformar o seu Regimento,s~

metendo-o ã aprovação do Conselho Uni -

versitário;

c) julgar os recursos interpostos das

cisões do Diretor do Departamento e
de
de

orgaos suplementares diretamente vincu

.lados ao Departamento;

d) aprovar o·plano de trabalho elaborado p~

10 Diretor ~o Departamento,dent.ro das

àiretrizes fixadas pelos órgãos de admi

nistração superior da Universidade p~ra

o âmbito de suas respectivas competên _
cias.

/.,.
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CAPITULO IV
DIRETORIAS DE UNIDADE

Ar 24 - A Coordenação~ a execução e o controle .das
atividades o departamento estão a cargo de um Diretor escolhi
do na prevista neste Regimento. com mandate ·de 02

o ser reconduzido por.mais um período.
(dois)

anos,

mento e
Onico - Par~ a escolha do Diretor do Depart!

Substituto, o Conselho do Departamento elaborará lis, -
5, procedendo.no que couber de acord.ocom o dispos-
16, 1imitada~a participação nas listas exclusiva

ofessores per~enceni~s i carreira do Magistirio.
(' I
r

to no
mente

25 - A Diretoria de Qrgão Suplementar, diretam~JQ_
te i Reitoriã ou ao De-nartamento.,com funçOes exec}lti_

-e--EI~-eOl)rdenaçã9,fíScilíza..Çãoe superintendência das ativi
ão .sup lement.ar, é exercida por um'Diretor ,com habi
cífica na forma da lei, indicado pelo Reitor, e ad

mitido.por. to do Governador do Estado.

CAPITULO V
COLEGIADO DE CURSO

. 26 - A cada curso de graduação corresponderá um
Colegiado d Curso constituído pelos docentes em exercrCio, um
por matéri~ do curríc~10 mínimo~ e·representantes do corpo dis
cente, esco hidos na forma prevista neste Regimento.

. 27 - Compete aos Colegiados de Curso:

I - No que di z respeito aos cursos:

a) propor ao Conselho Superior ;fileEnsin~,
Pesquisa e Extensão, as dire";trizes.g~
rais dos programas didátic6s do res _
pectivo curso;

b) orientar. coordenar e fiscali,zar as
atividades do CursD;

c) opãnar quanto a matéria de
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isobre casos especiais referentes a.m~i
trícula, t.r-ans.ãerêncã a e .admí.s s âo de

alunos, para deliberação do Conselho

Supe~ior de Ensino, Pesquisa e Exten
sao.

d) propor ao Conselho Superior de Ensi

i

no, .Pesquisa e Extensão a substitU"i

ção;de trabalho escrito, 'para o mes

tr~do, pela execução de obra de arte,

relativamente aos .cursosiem que for

pert~nente, quando julgai necessário;

e) propor ao Conselho superior de Ensi

no, Pesquisa e Extensão bs requisitos

necessários para a matrícula dos alu

nos por disciplina,baseando-se no sis

tema de créditos, dentro dos limites

Eáximo,"médio e minimo.

II - No que diz respeito ao currículo:

a) supervisionar o seu fiel cumprimento;

b) propor ao Conselho Superior de Ensino,

Pesquisa e Extensão as modificações

que julgar necessárias, fundamentando
as.

III - No que diz respeito ao corpo docente:

a) indicar.ao Departamento, para os fins

do art. 59, XI, do Regimento dos De

partamentos, a substituição, remoçao

ou treinamento de professores, quando
nece ssàr ão. .. '.' .,...

b~_representar aos orgaos universitários

competentes em caso de infraçã-odí.scâ
plinar;

c) solicitar às Diret-oriasdos Depart~

mentos e dos Orz.ãosS1!premen~Tes pro'

viq.ênciasnecessárias ao aprimorame~

to do curso, por,,eles'mini~tradoe que

esteja sob a orientação, ~oordenação
e'fiscalização do Colegiado.

IV - No que di~ respeito ao corpo 'discente:

4l-opinar sobJ:e~tLaJ.Lc~am~e~n~t~oQ_ºd~~~~~~~



10.

nos lim~tes de sua compe~ência;
b) r-epr-eserrtar aos 'órg~os univer....sitãrios

competentes em caso de infração disci
plinar.

Ar 28 ,-' Cada Colegiado de Cur-s o é presidido por um

professor) embro do .ConseLho do Departamento onde sej a minis
trada a mai ria das disciplinas, ele~to pelos membros do Cole
giado, 'nopi íniei:ramês do ano Let âvo, sendo substituído em suas
faltas ou i pedimentos eventuaiS pelo Vice-Presidente, escolhi
do do mesmo modo e na mesma oc~sião .

.§ 19 - Não ê permitido o exercício da fun .,.
ção de Presidente de mais de um Cole

I'r
g í ado de Curso.

§ 29 - Vagando-se, no correr do ano letivo,
o cargo de Presidente de Colegiada de
Curso~ proc~der-se-a nova escolha na
forma .regimerrt a'l.

TITULO IV
ORGÃOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

29 - Cada Departamento ou Orgão Suplementar terá
a estrutura e o funcionamento respectivos. regulamentados em Re
gimento rio aprovado pelo Conselho Universitário.

culados à
Biblioteca Central e o Museu ficaráo vin
o Colegio de Apli~ação ao Departamento de

to ao
t . 31 - O representante dos Orgãos Suplementares ju~
lho Universitário será escolhido dentre os Dd.re to .:.

res dos re eridos órgãos, mediante votação secreta, a ser rea-
~ r

Lâ.z ada no .nício do ano letivo, sob a presidência do Reitor ,'em
reunião es de par-t í.cíp-vr âo apenas os Diretores ' das
aludidas

TITULO V
REGIME DIDÃTICO

i

CAPITULO I
DISPOSIÇOES GERAIS

t. 32 - O ensino na Universidade
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vês das seguintes modalidades de curses:

I Graduação
II Pós-Graduação, mestrado e doutorado

III - Especialização
IV - Aperfeiçoamento e Atualização

V - Extensão.

Art. 33 : Os cursos serao criados mediante deliberação

-do Conselho Uni vers.itário,-por iniciativa própria ou por :suges
tão do Conselho Superior de EnsLno ,.Pesquisa e Extens ão, dos

Conselhos dos Departamentos ou de óut ros Orgãos Universitários e

posterior aprovação do ConseLho Administrativo da Universida-

de de Feira de Santana.

; l
.CAPITULO II

CURSOS DE GRADUAÇÃO

SECÇÃO I

INTRODUÇÃO

Art. 34 _ Os cursos de graduação destinam-se à formação

universitária que habilite a obtenção de graus acadêmicos e ao

exercício de profissão.

Art. 35 - Os cursoS de graduação estão abertos a matrí

cula de candidatos que hajam concluído a educação de 29 grau ou

equivalente e também sido classificados em concurso vestibular.

Art. 36 - Os cursos de Graduação compreendem dois ci-

elos:

I - Ciclo Básico (primeiro ciclo)

II - Ciclo Profissional

Art. 37 - Os cursos de Graduação t~rão a duração mínima

fixada na legislação específica, podendo dispensar-se ou redu

zir-se o ·Ciclo Básico, para os cursos de curta duração por reso

lução do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão

Art. 38.- .A. Reitoria .i.arápublicar, no edital.de-aber-



a de inscrições para cada Concurso Vestibular, o elenco dostur
cursos de graduaçio a serem oferecido~ pela Universidade, depois

-de autorizados a forma da Jegislação vigente.

12.

SECCAO II

C1CLO BÃS] CO (19:C ICLO)

Art. 39 - O Ciclo Bisico~ comum a todos os cursos ~u a
grupOS de curs s afins, objetiva:

I - corrigir falhas na formação intelectual

fto aluno, evidenciadas pelo/Concurso Ves
t,ibular;

II - orientar a escolha da carreira;

III ampliar os conhecimentos bà sicos necessa

rios a um ou mais ciclos profissionais;

IV - propiciar elementos de Cultura geral.

Art. 40 - O Ciclo Bisico se d~~~o~~-~i de acordo com
as seguintes i eas:

I - Área de Ciênci::J.s:Ç#r-<:J.lJase Fi.losofia;

II - Área de Ciência$ ~i_o_ló'gicase Profissões
da Saúde

III - Área de Letras e Artes

IV - Área de Ciências Exatas e Tecnologia.

Art. 41 - ps currículos plenos dos cursos de graduação
compreenderão:

I - Disciplinas Nucleares

II - Di.sciplinas do Currículo Mínimo

III - Disciplinas Complementares.

§ 19 - Disciplina e .0 conjunto de estudos e

atiYidades de um setor definido de co

nhecimentos, corr-esponderrtes. a progr~

ma a ser desenvolvido em um semestre

e com carga mínima de três créditos.
I

§ 29 - Disciplin'as NucLea.res são aquelas e_!

clusivas do 19 ciclo e comuns a todos
os cursos.
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§ 39 Disciplinas~do currículo mínimo são
corresponden'tesàs mat'errasfixadas
pelo Conselho Federal de Educação c~
mo indispensável para a h~bfli'tãção
profissional ou graduação acadêmica.

§ 4<:' _ Disciplinas complementares são as
que visam a,formação do~aluno. ten
do em vista o exe~cício profissio -
-ria I e serão fixadas, pelo Conselho
Superior de Ensino. Pesquisa e Ei -
tensão qUr estabelecera também. as
diretrizes dos programas de curso.

§ 59 _ Disciplinas complementares obrigat~
rias são as que.,sem constarem do
currículo mínimo, forem considera
das pelo Conselho Superior de Ensi
no, Pesquisa e Extensão,dentre as
que compõem o elenco da Universida
~e, como i,ndispensãveisa formação
profissional a que o curso se desti

na.

§ 69 _ Disciplinas complementares optati
vas são aS que vierem a ser escolhl
das pelo aluno, dentre as que inte
gram o elenco da Universidade, no
ano letivo correspondente. confor
me relação aprovada pelo Conselho S~
perior de Ensino, Pesquisa e Exten
são. destinados a complementar ,a
formação profissional em uma deter
minada área ou sub-ãrea de conheci~
mento-e perfazendo um número míni
mo de créditos, permitindo ao aluno
iniciar-se numa diversificação do

curso.

§ 79 _ A dÍ5ciplina Educação Físi~a,com -a
carga mínima de um créditO",éobriga
tória como atividao,eregular ~podendo
ser d:i!spensadaapenas nas hipóteses
~revista~ 'nalegislação específica.



~ritérios:

Art. 2 - Durante o Curso serão observados os seguintes
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I - Cada grupo de'15 horas aula (aula teõric~
equivale a um crédito, denóminado Crédito
Aula~

II - -Cada grupo de 30 horas de trabalho práti_
co em ~aboratõrio (aula prática), e práti
ca de Educ~çio Física, equivale a um cre
dito, denominado.Crédito Prático.

III - Cada gru~o dej45 horas de estágio equi
vale a um crédit9, d~nominado Crédito Es
tãgio.

§ 19 ~ ~eminários,debates,excursões,trabalhos
de campp, Telaxórios ou atividades simila
res, poderio.constituir créditos, sob a
denominação de Crédito Exe=cício tendo ca
da um destes créditos um mínimo de 30 ho
ras, avaliadas e
térios flexíveis,
Conselho Superior
Extensio.

computadas segundo cri
a serem fixados pelo
de Ensino, Pesquisa e

§ 29 - Para efeito de creditaçio, as ativida
des letivas .decada disciplina obedecerão
a seguinte ordem: crédito aula, crédito 1

prático, crédito estágio e quaridofor o
caso, crédito exerc1cio.

Art. 43 - Os currículos dos cursos de graduação compre
endem, no Cic o Básico:

Art
Ciclo'Básico
tegralização

I - Disciplinas do Currículo Nuclear
II - Disciplinas complementares.

44 - As disciplinas .cursadaspelo aluno durante
erão incorporados ã vida escolar para efeito de,
os créditos e de duração do curso de graduação.

o
in

..
Ao r:querer ~atrícula em disciplina compleme~

tar ·do Ciclo aS1CO o aluno sujeitar-se-ã ao regime ~e' éréditÔs:e
ao sistema d requisitos, ditados pelo Conselho Superior de Ensi
no~ Pesquisa e Extensão~ além ae compatibilidade de horários.

'1
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Art. 46 _ E~quanto o aluno não for aprovado em, pelo me
. do seu currículo do Ciclo Básico, não pod_e.a as'discipl~nas

60S~ U . Ciclo Profissio~al.
'ser-matriculado nors.

§ l~ - O aluno inabilitado em disciplina do
curriculo nuclear do Ciclo Bisico fica

obrigado a _cursã";-lano semestre imediato,

ressalvado o dis~osto no artigo 73.

§ 29 - O Ciclo Bási~o deverá ser concluido no

prazo máximo de quatro sclmestres.

SECÇAO III
r

CICLO PROFISSIONAL

Art. 47 _ O Cicio Profissional tem por objetivo habili

tar o aluno ao exercício de profissão legalmen"te reconhecida.

Art. 48 - Os currículos plenos dos cursos de graduação

compreendem, no Ciclo Profissional:

I - Disciplinas do Currículo Mínimo

II - Disciplinas complementares obrigatórias

III - Disciplinas complementares optativas.

Art ._49 - O ensino das dá scip inas do currículo mínimo
/ , -

nao deve r â ocupar mais de 75~ nem menov de 50~ do tempo útil de

terminado para a duraçã~ de cada curso.

SECÇÃO IV

PLANEJAMENTO DO EN_SINO E sus EXECUÇÃO

Art. 50 - Ao :onselho Superior de Ens.ino, Pesquisa e E,!
tensão', compet.e Lnd í car as linhas mestras dos programas de ensino,

considerando, quanto aos períodos letivos, o disposto no Artigo

·107 deste Regimen~o.

i;arágrafo Ilnâ cov-- O .plano de ensino disporá, no mín~mo,:

s~bre O!; objetivos d~ cada disciplina, e material necessário ã me

t~dologia zequer-Lda, bem como _as principais referências bibliogr_!
-ficas.



Art. 51 - O Programa de cada disciplina e o seu

execução serão elaborados pelo respectivo professor ou

professores po ele resporisiveis.
de
de

16.

plano

grupo

§ 19 - Os ,programas e planos dás várias dis

ciplinas rlo c~rso serão elaborados de

acordo com as' diretrizes -estabelecidas p~
10 Cons e'Lho ~uperior' de Ensino. Pesquisa

e Extensão.,;e os princípios formulados p~

10 Conselho Universitário, e encaminhados

ao Conselho de Departamento até o dia 15

de dezembro de cada ano, para a aprovaçã~.

deI _
§ 29 -:A aprovaçao do programa e do plano

ensino de cada disciplina deverá ocorrer

no prazo de 30 dias a contar do seu rece-

bimento.

§ 39 - :E obrigatório o cumprimento do

ma e do plano de ensino de cada

progra

discipli

na, nos termos em que os mesmos forem apr~

vados pelo Conselho do Departamento.

SECÇÃO V

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Art. 52 - Para efeito de avalia,ç.ãoqualitativa dos cre

ditas obtidos, serao adotados os seguintes conceitos, com os res-

pectivos símbo os:

a) Sem Rendimento (SR)

b) Insuficiente (lN)

c) :MédioInferior (MI)

d) Médio (MM)

e) Médio Superior (MS)

f) Superior (55)

§ 19 _ A cada verificação de aprendizagem o

professor'atribuirá ao aluno um dos con

ceitas mencionados neste artigo, -tendo em

vista o aproveitamento por ele demonstra-

do.
§ 29 _ O conceito final do aluno em



,
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ciplina será a media dos conceitos obti

dos nas verificações .Sucessivas da apren

dizagem, de acordo com a tabela anexa ao

presente Regimento.

Art. 53 A verificação da ~prendizagem sera feita por

período letivo, compreendendo, obriga~õriamente:

I _ apuração da ~requência mínima de 75~ as

aulas, nelas:'compreendidos os exercícios,

trabalhos práticos e estágios supervis_io

nados, confor~e a disciplina;

II _ determinação dos conceitos obtidos nos
l

exercléios, trabalhos práticos e estágios

supervisionados;

III _ determinação dos conceitos obtidos nas

provas escritas de verificação.

Art . 54 _ Durante o periodo letivo o professor da dis

ciplina atendido ao disposto nos artigos 52 e 53, lançará no diá

rio de classe 2 (dois) conceitos, sendo um correspondente.ã prl

meira e o outro a segunda metade do período.

Art. SS _ Ati 10 (dez) dias apSs a conclusão do periodo

letivo, haverá prova final de verificação, cujo resultado se lan

çara no Diário de Classe para efeito de obtenção do conceito fi

nal definido no § 29 do artigo 52.

§ 19 - Não poderá -r-ealizara prova final e de

logo ~ica considerado reprovado na disci

plina, o aluno que não ti:lLe~rcomparecido,~.~
no minimo, a 75\ das aulas dá 'respectiva

-disciplina, ressalvados os casos de ges

tação e de doenças previstas pela legiSl!!_

ção específica.

§\Z9 - A nrova final de verificação s~rá es -

crita e incluirá assuntos de unidades di

versas do respectivo programa procurando'

obter o máximo de extensão na verificação

da aprendizagem.

§ 39 - Será dispe~sado da prova final de veri

ficação o aluno que obtiver conceito i

pual ou superior a MS em cada



Ait. 56 - E considerado hàbilitado na disciplina o alu

no que houver obtido ccnce á to finai igualou superior a MM e com

parecido, no m ni.mo, a 7"5~ das aulas da res:pectiva d-isciplina.

Art. 57 - Haveri segund~ chamada de prova escrita de ve

rificação para o aluno que faltar por motivo de:

,
18.

rificaç5es previstas nos artigos 53, Inci

so III e 54 e tenha comparecido, no míni
mo, a 75\ das aulas da respectiva disci

plina.

_ i
a) condições especiais de saude, compr?vadas

_ 1

por atestado fdrnecido pelo Serviço/M;dico
d~ Universidade;

b) luto, por falecimento de pai, mãe, irmão,

filho ou cônjuge e parente~ afins, at; o
29 grau.

§ 19 - Afora os motivos enumerados no artigo,
outros decorrentes de caso fortuito ou de

força maior, poderão ser considerados p~

lo Colegiada de Curso.

§ 29 - A segunda chamada da prova escrita, fi

nal, a que se refere o Artigo 55, sera re

querida ao Colegiada de Curso,no prazo

miximo de 48 (quarenta e oito) horas a

contar da ,!.iatada prova de verificação, C!
bendo recurso -par.ao Conselho Superior de

Ensino, Pesquisa e Extensão em caso de in

deferimento, por ofensa a norma expressa

da lei, ou deste Regimento.

§ 39 - O requerimento para a segunda chamada,

em qualquer caso, poderi ser feito pelo

aluno ou, quando comprovado impedimento '

seu, por terceiro interessado.

Ar . 58 - Seri atribuido conceito SR ao aluno que:

a) faltar, i~justificadamente, a qualquer das

verificaç,Cies;

b) não comparecer a segunda chamada mesmo es

tando inscrito;
c) ab-andonar o curso na hipótese prevista_ - -

alínea "b" do § H' deste artigo. , <" ~:_e aJ\



1'9.

§ 19 - Considera-se abandono:

a) a não efetivação da ~atrícula nos pr~

zos fixados ~ela Universidade;
b) a ausência do aluno regularmente matri

culado , a t0doS os trabalhos

res.

e s c o La.._---

§ 29 _ No hist6rico esc~lar .do estudante, -na

hip6tese de reprovação por insufici~n

cia de frequ~ncia, a Secretária Geral

de CursoS fará consta~ o símbolo RPF,

indicador de reprovação por fa~tas:

§ 39 _ O(abandono de t.r ê s semestres. consecu

tivos, mesmo com a ocorrência de ma

trícula, importará no cancelamento de

finitivo do vinculo do estudante com

a Universidade.

SECÇÃO VI

CONCURSO VESTIBULAR

Art. 59 _ O acesso i Universidade, para os candidatos'

aoS cursoS de grad~ação, será feito por meio de Concurso Vestibu

lar, de acordo com o previsto neste Regimento e normas complemen

tares baixadas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Exten

são.
Art. 60 _ O Concurso Vestibular será aberto por meio

de edital, ptiblicado no Diário Oficial do Estado da Bahia e em

jornal local, no qual, além de outros elementos julgados necessá

rios,.se divulgarão as normas regimentais sobre o assunto e se

anunciarão as vagas para o correspondente ano letivo, em cada a

rea e em cada curso de graduação•.

t 19 - O local das provas poderá ser alterado,

se necessário, devendo a Universidade

dar ampla publicidade da ocorr~ncia.

§ 29 _ Caso o ,número de vagas venha a ser am
pU'ado 'em data posterior a publicação'

do edital p~evisto neste artigo, a aI

·teração será divulgada em novo

~ara este fim específico.
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rimento,em
gatôriamente, n

(três), os curs

A t. 61 - A inscriçio seri feita por meio de reque

lirio pr6prio, no qual o candidato indicari ohri-

va .

ordem de sua preferência, e até· o miximo de

s de graduação nos quais admire ser inseri to.

03

- cumentos previ

62 - A inscrição seri concedida i vista dos do

em lei, bem como' 'õo pagamento da taxa respectí

grau poderá .se.
I

siderando-s;e n

dato quand~ as

aTigrafo Onico - A prova de escolarização de 29

apresentada até a data fixada para a matrícula,co~

la para todos os efeitos a classificação do candi

im nao ocorrer.

:às normas

l1:1eforem
Universidade.

rt. 63 - AS provas do concurso vestibular obedecem

das pelo Ministér.io da Educação e Cultura e as que

editadas pelos - -'ementares, orgaos competentes da

§ 19 - As provas sao comuns a todos os

candidatos e se realizarão, simultân~

mente s . em cada disciplina ou matéria

exigida.

candidatos

téria.

§ 29 - As provas ver.sarâo sobre todo o

programa das matérias abrangendo os

conhecimentos comuns às diversas for

mas de educação do 29 grau, sem ultr~

passar o seu nível de complexidade,p~

Ta avaliar a formaçio recebida pelos

candidatos e sua aptidão intelectual'

para estudos superiores.

Art. ·64 - Na correção das provas e cl.assificação dos

servar-se-ão as disposições legais pertinentes ã ma

Art. 65 - O Concursp Vestibular sera rigorosamente

classificat aproveitamento dos candidatos até limite

das vagas f·xadas no edital, excluindo-se os candidatos com re

sultado nul em qualquer das provas.

Art. 66 --Existirá na Universidade uma Comissão Per
i

manente de' estibular, escolhida pelo Reitor, nos termoS do Regi.,
menta da finalidade de planej ar e coordenar ,a

execução d concurso.
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Art. 67 - A Comissão Permanente de Vestibular rará
-publicar,a relação dos alunos classificados, .segundo a ordem decres

cente dos resultados obtidos no concurso, na forma do artigo 65,

distribuindo-os por área e curso de graduação preferido.

Art. 68 - O Concurso Vestibular será válido

o período letivo a que se de?tinar.para _

apenas

SECÇÃO VII

MATRTCULA

Art. 69 - As matriculas serão efetuadas nos ,prazos

estabelecidos e divulgados por meio de edital, afixado na Secreta

ria Geral de Cursos, observadàs; além das normas estabelecidas nes

ta Secção, também as complementares a sere,mbaixad~s, period icamen
te, pelo Conselho Superior de Ensino~ Pesquisa e Extensão.

Art. 70 - No Ciclo Básico, a matrícula obedecerá ao

disposto no artigo 45 deste Regimento, atendido também b parágrafo

único do artigo 62, quando se tratar da primeira matricula de alu
no classificado no Concurso Vestibular.

Art. 71 - No Ciclo Profissional a matrícula será rei

ta por disciplina cabendo aos Departamentos e a Secretaria Geral

de Cursos orientar os alunos na escolha daquelas que pretende cur

sar, observado o disposto no .artigo 46 e seus parágrafos.

Par-âg'rafo Ilníco - Na mat rfcu La , observa-se-ã o míni
mo e o máximo de disciplinas permitidas por lei.

Art. 72 - Ao requerer a matricula em disciplina com

plementar optativa do Ciclo.Profissional, o -a-Luno suj eitar-se-ã ao

regime de c:réditos e ao sistema de requisitos d'itados pelo Conse
lho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Art. 73 - ·Amatrícula nas disciplinas 'do Ciclo Bási

co nao poderá ultrapassar o húmero de vagas fixado para o ano leti
voo

Ar t , 74 - O trancamento de matrícula somente será,
permitido quando requerido, justificadamente, durante os priaeiros
30 dias do período letivo.

§ 19 - Não será permitido Q trancamento de

matrícula, na mesma
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mais de 2 (dois) períodos letivos con

secutivos nem de mais de 6 (seis) dis

ciplinas, no total do currículo pl~
no.

§ 29 - Atendidas as exigências do artieo
o aluno noderá requerer

de matrícula de todas as
tJ;"ancamento

dis.ciplinas
do seu.cu.:rrícu10no período letivo

até no máximo, por duas vezes, conse-
cutivas ou nao.

§ 39 - Caso o aluno pretenda o trancamen~

de matrícula de pàrte das disciplinas/'
'que constituem o seu cUTrículo,deverã
ser observado para o remanescente, o

limite mínimo, previsto em LeL,;

§ 49 - Para o aluno do ciclo básico nao

se~á permitido o trancamento tot:1 da

matrícula, exceto por motivo de saúde

atestado pelo Serviço Médico da Uni

ve rsLdade , ou por motivo de força,maior
aceito pelo CONSEPE.

§ 59 - O alunc nãc poderà requerer o tranca
mento de matrícula em mais de uma (1)
disciplina do Ciclo Básico.

ÂT • 75 - Será recusada nova·~atrícula ao aluno que
não concluir o·c rso completo de graduação, incluindo o Ciclo Bá

sico, no prazo m ximo fixado para integralização do respectivo cu~
rículo.

§ 19 - O prazo máximo a· que se refere es

te artigo ser~ estabelecido pelo

Conselho Federal de Educação.

§ 29 - Não será computado no prazo de in
teg'raLí.zacão de ciclo ou curso o

período correspondente a trancamen

to de,matrícula, feito na forma re
gimental.

A t , 76 - E permitida a transferência:

I -.de um curso para outro na mesma area

/'
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desde que:

a) haja vaga no curso pretendido;

b) haja o requerente concluído o Ciclo

Básico, com aproveitamento;
c) o pedido seja manifestado an~es do

39 ~-io.d.Q.do cuz.so,

II - Para 2-Universidade, de alunos pro-
f

venientes de estabelecimentos

neres/de ensino superior, do

ou do' est ran geiro, nos termos

Resolução CFE 12/84.

cong~..p a i s

dà

§ 19 - As discip~inas componentes do cur'

! rículo minimo do curso,já es~uda

das com aproveitamento, no es~abele

cimento de origem,serão automatica

mente reconhecidas pela Universida
de.

§ 29 - Concedida a matrícula a Universi

dade exigira do estudante a integr~

lização do currículo pleno,em fun

ção do total de horas obrigatórias ã
expedição do diploma.

Art. 77 - .O~ pedidos de transferincia,~m qualquer ca _

so, serão apreci ados pelo Conselho Superior de Ensino, Pesqu:l:
sa e Extens ão.

Art. 78 - As transferências de alunos provenientes de
outros -est abe Iecáment.os congêneres de ensino superior somente se

rão permitidas na ocorrência de vaga, ressalvadas as .hipóteses

de mudança de residência para Feira de Santana, uor motivo de

servico público. de natureza civil ou militar, devidamente com-'
provada.

Art. 79 - As transferências somente serão permitidas

quando requeridas no período indicado no Calendário Universitá

rio~ anterior ao período de matrícula, ressalvadas as hipóte

ses de motivos de :serviço público" de natureza civil ou militar,.
devidamente comprova~o.

Art. 80 - .As exceçoes constantes dos artigos 78 e 79
se esten-dem aos conjuges e dependentes dos servi-dwces
.transferidos.



Art. 81

tar:

\
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I
Dos requerimentos de transferência devem cons

hist6rico da Vida Escolar, inclusive dos cur
sos de primeiro e segundo graus;

-I - programas das d í scí.pLâ nas cursadas pelo alu-
no;

.-

II - Lnf ormajfiess obr é a estrutura do curso de on
ide prov~m o aluno.

I
lP.- deferido o requerimento e expedido o ates
.tado dé vaga, deve o cand í.dat.o trazer ao prE.
cesso a guia de transferêncla.

29 - O candidato transferido de estabelecimen
to estrangeiro deverá, além dos documentos re
lacionados no artigo, provar que satisfez as
exigências de adaptação, relativas ao ensi
no de 29 grau.

Art. 82 - O portador de diploma de Curso Superior pode
ca matricular-se na Universidade, independente de Concurso Vesti
oula'r, desde que se verifique a existência de vaga remanescerrt e do
concurso vestibu ar.

CAP1TULO I II

CURSOS D~ POS-GRADUAÇÃO

SECÇÃO I

Art. - Os cursos de pós-graduação, de Mestrado e Dou
torado, têm por bjetivo desenvolver e aprofundar a formação-ad
quirida nos s de graduação e formar·professores ou pesquisa
dores, nos graus de Mestre e Doutor!

parág Ünico~- Os cursos de -Mestradoou Doutorado po
derão ter cunh profissional ou acadêmí.co ,
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Art~ 84 - Os cursos de ~5s-graduaçio, previamente a

provados pelo Conselho de Educação competente, serão implantados

progressivamente, depois de regulados pelo Conselho. Superior de

Ensino, Pésauisa e Extensão e aprovados pelo Conselho Universitá
rio, de modo a,propiciar o desenvolvimen~o da formação adquirida

noS cursos de graduação.

Art. 85 - O Conselho ~upeiior de Ensino, Pesquisa e

Extensão escolherá um ·Coordenador para cada curso de pós-graduação,

ao qual caberá presidir o respec~ivo Colegiado de Curso.

Ar t . 86 - Aos Colegiados de Cursos de P5.s.-Graduaçãose
I

aplica, no que couber, o disposto no Art. 2~ deste Regimento.
I

Art. 87 - A/matrícula nos cursqs de·pós-'-graduaç.ãose

rá feita na Secretaria Geral dos Cursos, de acordo com as exigê~

cias fixadas pelo Conselho Superior de Enisno, Pesquisa e Exten -

sao.

SECÇAO II

MESTRADO

Art. 88 - O cursa de Mestrado poderá ser requisito p~

ra o ~outorado correspondente.

Art. 89 - Os cursos de Mestrado serao abertos aos di

plomados em cursos de graduação, de acordo com normas . baixadas

'pelo Cons.elho Super.ior de Ensino, Pesquisa e Extensão .

. Art. 90 - Os cursos de Mestrado atenderão, no mínimo,

as exigências seguintes:

I - estudo de matérias relativas a sua area

de concentraç.ão;

II - participação em pesquisas programadas

pela Universidade, dentro da area'esp~

cífica do Mestrado;

III - Obtenção de créditos pré-estabelecidos;

IV - Cumprimento de requisitos pré-fixados;

V - Ver~ficação da aprendizagem em cada dis

cipli?a do currículo~ bem como da assi

duidade.,da dedicação e da
do aluno•

. .;



Ar . 91 - Os Icréditos a serem estabelecidos para os
I

cursOS de Mest ado serão'distribuidos entre créditos a serem obti

dos em,disciplinas da área de concentração escolhida pelo candida

t.oe créditos a serem obtidos pelo menos numa disciplina comple _
mentar de caráter integrativo.

A~t. 9~ - Na avaliação ~a aprendizagem, a Universida
de levará em onta Q,S seguintes ít.eris :

a) verifica~ão da aprendizagem nas aulas,

semináribs e atividade.sescolares outras;

b) apreciação de uma dissertação escrita,a

presentada pelo aluno, nos termos deste
Regimento.
(
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r

P rágrafo Onico - A dissertação ou trabalho equivale~
te so poderá er apresentado pelo alUDO após sua aprovação nos
exam~s de que trata a alínea a do artigo.

A t. 93 - Os créditos ~m pesquisa deverão ser obtidos,
mediante part cipação do aluno em trabalhos programados pela Uni

versidade, en olvendo atividades em laboratório, no campo, em mu

seus, arquivo, de acordo com cada caso e sempre dentro da area

de especializ ção, com supervisão direta por parte de professores

do itério do respectivo Colegiada de Curso.

Onico - Atendidas as possibilidades da Uni

de que seja

diz respeito aos recursos humanos e materiais ,

, a juí~o do Colegiado de Curso competente, obter

abalhos de pesquisa por ele próp!io programado, des
perví.sLonado na forma do artigo.

t. 94 - Os créditos referenies ao tirocínio docente

serão nos locais indicados pelo Coordenador do Cu~so, ca

ve~sidade,

poderá o,alun

créditos em

.'Programa

sera

prático.

95 - A dissertação escrita referida no artigo 92,

a por três especialistas de reconhecida competência,
Colegiado de'Curso:

§ 19 - Da Comissão Examinadora fará parte

o professor que, por designação do Cole

giado'de,Curso, houver orientado o alu

no no preparo de sua dissertação.

. § 2ç - A critério do,Conselho Superior de

Ensino, Pesquisa e'Extensão, a
7Ç'i:"t''i::E~I'6R;>.,

OC
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çao do aluno, em curso de Mestrado na

área de Artes, poderá ser substituida

por trabalho de arte, devendo, neste ca

so, o aluno fazer acompanhar o traba

lho de memorial jus~ificativo, no qual

revele canacidade de pensamento [ intui

cão cr La.dora .

Art. 96 -A critério do Conselho Su~erior de Ensino,

Pesquisa e Extensão, poderão sen reconhecidos créditos já obtidos

pela aluno, em outros cursos de pós-graduação da mesma área,mini~

~rados em Universidad~ do país ou do estrangeiro.

Art. 97 - A,dissertação do Mestrado ou a obra e memo

rial apresentados pelo ~luno serão atribuidas pelos examinadores'

as seguintes menções: Distinção, Plenamente, Simplesmente, Insufi

.ciente.
§ 19 - As menções Distinção, Plenamente e

Si!JlP'lesmenteimpl.icam em aprovação, e

a menção Insuficiente significa re -

provação.

A menção será única e resultará da

média dos conceít·os atribuidos pelos

§ 29

membros da Banca Examinadora.

§ 39 - Aos alunos aprovados serão forneci -

dos diplomas de Mestre na área res -

pectiva.

Art. 98 - O mestrado profissional receberá o nome de

graduação respectiva e os outros serão designados de acordo com a

area especifica'.

Art. 99 - Os cursos de Mestrado deverão ter uma dura-

ção mínima de 46 semanas de trabalho escolar, com carga

semanal de 40 horas de atividade curricular.

horária

Paràgr-afo Ilnico - A critério do Conselho Superior de

Ens Lno , Pesquisa e'Extensão a carga horária' semanal poderá ser

modificada, quando a duração'do curso exceder o .limite de 46 sema

nas .

SECÇÃO III

DOUTORADO

Art. 100

/
/
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tadores de ia de curso de graduação ou de Mestrado na

correspondente ..
area

.
sos de Doutorad serao at.ibuições de acordo com os seguintes cri

térios:

101 Os créditos estabelecidos para os CurA.

1- Crédito;.a serem obtidos pelo aluno
nas dis~iplinas pertinentes a sua area
de opc âo .

II - Créditos a serem obtidos em pesquisa

e tirocinio docente orientado. nos

termos dos artigos 103.e 104 dpste Re
giment:o.

A t. 102 Aplicam-se aos cursos de Doutorado as
disposições rentes aos cursos de Mestrado, no que couber.

t:. 103 - Os cursos de Doutorado deverão ter a

duração e 92 semanas de trabalho escolar, com carga horá

ria semanal de O horas de atividade curricular, que poderá ser

modificada a c itério do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e

Extensão, quan o a duração do curso exceder àquele limite.

arágrafo Único - Os candidatos ao Doutorado que

já tenham obti titulo de Mestre, terão seu curso adaptado a
tal c ircunst àn

104 - No fim da primeira fase do curso, a cri
tério do Coleg respectivo, será realizada uma avaliação do
aproveitamento dó aluno.

bre tese de su

buição

rio do

Para doutorar-se o aluno sera arguido so
autoria, que deverá apresentar, contendo contri _

no campo de sua especialização, podendo - a critê

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - quando

se tratar da ea de Artes, a tese ser substituida por~ t.rabalho

de arte acomp hado de memorial justificativo.

Parágrafo Único - Para a arguição do aluno, sera
constituida a comissão especâaI'integrada por cinco.especialistas,

dos quais um e:rão professor que~ por designação do Colegiado de

Curso, houver orientado o aluno no preparo de sua tese.

CAPITULO IV

OUTROS CURSOS

//

Art. 106 - ~ Universidade manterá

a especializa ão , aperfeiçoamento,.atualiz.ação,extensão
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exigidos pelo desenvolvimento da cultura e necessidade da regiio.
í

Parágrafo Vnico - Os cursos serão instituidos pelo

Conselho Universitário que, ouvido o Conselho Superior de Ensino,

Pesquisa e Extensio, organizará os.respec:ivos Colegiados de Cur

so e fixará as 'exigênciasmínimas para inscrição dos candidatos e

composiçio dos.currículos, verificaçio de aprendizagem e forneci
mento de certificados.

CAPITULO V

ANO LETIVO

(

Art. 107 ' O ano letivo compreenderá, no mínimo,ce~
to e oitenta dias de trabalho efetivo, nâo se incluindo o tempo

reservado parB provas e exames, estendendo-se de 19 de março de
um ano a 28 ou 29 de fevereiro do ano seguinte.

§ 19 - O ano letivo compreenderá dois p~

ríodos regulares de quinze semanas

e, quando necessário, um extraordl

nário, com duração a ser fixada p~
lo Conselho Universitário.

§ 29 - As disciplinas oferecidas pela Uni

versidade terio a duração de um

único período letivo ou, no máximo

dois, a critério do Conselho Sup~
rior de Ensino, Pesquisa e Exten _
são.

la em disciplinas extr~.furricula
res, de interessepessoal.

Art. 108 - As disciplinas_a serem oferecidas no p~
ríodo letivo extraordinárioserjíoanunciadas, com antecedência de
trinta dias .quandoda abertura das matrículas.

.,.~~'~ .
§ 39 - A matrícula no 'pe~do letivo ex

traordinário e facu.ltativa. deven

do O período ser aproveitado pelo

aluno para acelerar a realização I

do seu currículo ou para a matrícu
ir

ParágrafoOnico - As matrículas serão
quinze dias antes do início do ano letivo.

encerradas
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CAPITULO 'VI

RAUS,DIPLOMAS E CERTIFICADOS

109 - A Universida~e conferiri os seguintes di

plomas:
,I - de conclusão de curso de graduação;

II - de Mestre

III - de Doutor

A t. 110 - Os diplomados por instit~iç6es estrange~

r as poderão r eq erer revalidação dos se'us títulos!.
I

ra aos preceito

no) Pesquisa e

t

P rãgrafo único ~O processo de re~alidação obedece

a serem baixados pelo Conselho Superior de Ensi

lho Federal de

xt ensâo, atendidas as normas fixadas pelo

ducação.

Canse

A Universidade expedirá os seguintes cer

tificados:
! de aprovação em cada disciplina ou

conjunto de disciplinas;

II - de conclusão do Ciclo Básico;

III de conclusão dos cursos previstos no

artifo 109 deste Regimento.

no item lIr
rt. 112 - Os diplom~s e os certificados

artigo precedente sjrio assinados pelo

referidos

~eitor) coE.
designada ;

artigo se
juntamente co outra autoridade uriiversitária por ele

os certificad s meneie 'adas nos itens, I e II ~o mesmo
Tao assí.nados neLo Pró .iReitor de Ensino) Pesquisa e Ext.ens ão .

'.~ ...

Art. 113 - A Universidade realizará a sole:p.idadede

colação de gr u dos diplomados que assim 'desejarem) no :término
de cada letivõ'regular, em reunião da'Assembléia Universi

tária, em
.

hora previamente anunciados.

Parágrafo Único - Os diplomados que não desejarem J

colar grau s lenemente, Doderão fazê-lo em dia e hora marcados p~

Art. 114 - O aluno para obter o diploma ~e gradua -

çao encaminh rá requerimento ao Reitor> através da Secretaria de

presença no mínimo, de dois professores da'Universi
..

o-se ata competente, com o reg~stro e a assinatura dos

resentes.

~_,",·~i t.o r ,_. -..1llt·

dade ,2.1avran

professores
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Cursos, insL~uindocom os seguintes documen~os:

a) certificado corresponqente a aprovação em todas

as disciplinas do currículo pleno; .

b) declaração na qual especifique-se deseja receber
'0 diT-lo:r.:acom ·.ou s-em .solenidade.

Art. 115 - A universf~ade o~torgará títulos honorí-

ficas de:

Art.
rido a professores com um mínimo de vint~ anoS de regência de

disciplinas na Universid;ide, ou nrofessores aposentados) mediante

proposta da maioria absoluta do Conselho do Depart amerrtõ de q.ual

quer unidade, e aprovação em votação secreta, de dois terços dos

membros do Conselho Universitárío.

I - Prof~ssor Emérito
:

II - Professor "Honoris Causa"

título
,

116 - O de Professor Emérito sera confe
I

Parágrafo Ilnd co - 'Ao'Presidente do Conselho do De

partamento compete enviar a proposta ao Conselho Universitário.

Art. 117 _ O título de Doutor Honoris Causa sera

conferido a professores, cientistas~ educadores e outros persona

gens eminentes, nacionais ou estrangeiros, não pertencentes aos

quadros da Universidade, que tenham prestado serviços relevantes'

ao ensino, a pesquisa, às letras ou às artes.

Parágrafo único - A indicação será feita pelo Rei

tor ou pelo Conselho de Departamento e aprovada pelo Conselho Uni

versitário, em sessão especial e por vqto secreto, sendo exigido

2/3 de votos favoráveis.

Art. 118 - Os títulos referidos·nb artigo 113 serão

assinados pelo Reitor e pelo homenageado, transcritos em livro

próprio e entregues em sessao solene da Assembléia Universitária.

CAPITULO VII

PESQUISA

Art. 119 - A pesquisa é encarada como ·.funçãovoIta

da para a busca. de novos conhecimentos e técnicas,. e como ativid~

de indissociável do ensino, destinada ao cultivo da atitude cien

tífica, indispensável à córreta formação de grau universitário.

Parágrafo Onico ...'"".Os programas de pesquisa

apr-ovados p_e.1oConselho Superior .de Ensino, Pesq!li~a

serão



competentes,

são de bolsas

]1.

- - - - -------

Art. 120 - A Universidade, através dos seus
stimu1arã a pesquisa, utilizando para isto a

de estudo, para alunos e professores, Cursos

órgãos
conces

de pos-
graduação na rópria Universidade ou fOTa delah'auxilios para pro

ietos específ·Cos, convênios com entidades públicas ou privadas do- . . '""-
rangeiro, intercâmbio com instituições científicas

o 'ngressos, simpósios; e seminirios.promoção

CAPITULO 'vr I I

EXTENSÃO

Ar!. 121 ~ Constitui dever da Universidade executar,
alim das suas a~ividades de ensino e pesquisa, programas de exten
são, com vistas ao desenvolvimento da região.

Art. 122 - Os programas de extensão, aprovados pelo
Conselho Sup rior de E~sino, Pesquisa e Extensão, deverão atender:

a) i divulgação de conhecimentos e ticnicas
de nível univer5i'tár~o ou nao;

b) à assistência comuni t âr í a sob a forma de

atendimento de consultas, realização de

estudos e elaboração de ~rojetos nos cam

pos científico, técnico, educacional, ar
tístico e cultural;

c) ã difusão da cultura artística por meio
de orquestras, grupos de dança e teatro t

bem como de outras ati~,i~,adescongêneres.

Art._123 - Const~rá do orçamento.programa da Univer
sidade, a se. elaborado nos moldes previstos .na legislação, dota _
çao específi a para as atividades dé extensão.

Ar t , 124 - Ouando a execução das atividades previs _

tas neste Ca itulo assim o exigirem, a Univers·idade man\~rã. a jui

Zoo do Consel o Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, um servi
ço especial e coordenação das atividades de extensão.

.~"\f'~.,~ .
•~ 1 •• ,

• • C>" \: -' ... ~ \
~ s=t:'~="ARIA 1:>:

\ ~ ~"";C~TrvÀ i:.!

~

/
/
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TITULO VI

PLANEJAMENTO, COORDENA CÃO E SUPERVISÃO
DAS ATll/IDADES UNIVERSITÁRIAS

CAPITULO! I

PLANEJ.A..MENTO

Art. 125 - As atividades de ensino, pesquisa e ex'
tensão, tal como as de natureza administrativa, técnica e comple-

Imentar, obedecerão a planejamento prévio, com vistas i unificaçio
I . I

de esforç~ e de recursôs.

Parágrafo Onico - As atividades de ensino, pesquisa
e extensão terão diretrizes traçadas pelo Conselho Superior de E~
sino, Pesquisa e Extensão; as administrativas e técnicas, pela

Reitoria, e as atividades complement ares, conforme sua vinculação.

CAPITULO II

COORDENAÇJW

Art. 126 - As atividades da Universidade serão coar
denadas:

1 - no âmbito dos Orgãos Suplementares ,

pelo Conselho do Departamento corre~

pondente ou pela Reitoria, conforme
vinculação;

II - no âmbito dos Departamentos,pelo Te~

pectivo Conselho do Departamento;

III - no âmbito dos cursos:

a) pelos Colegiados de Cursos correspo~
dentes;

b) pelo Coordenador, enquanto o curso

não possuir Colegiado de Curso pT~
pr io;

IV - no 'âmbito geral:

a) pelo Conselho Superior de Ensino~Pe~'

quisa e Extensão, quando se tratar

de atividade de ensino, pesquisa~ e
extensão: .,-..1..1 "),~

;;(~:1,:.. ~)(f ( ~~:~'TlV4 ~

/
/
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b) peld Reitor, quando se tra~ar d~ ativida

de de natureza administrativa e técnica,

ressalvada a competência definida no ar

tigo 15 deste Regimento~

CAPITULO III

SUPERVI~ÃO

Art. 127 - A supervisão sera exercida:

t
t,

I - no âmbito dos Orgãos Sunlementares:
{

a) pelo Conselho do Depantamento corre~

pondente ou pela Reitoria, conforme
vinculação;

-
b) pelo Diretor de Órgão Suplementar,i~

dependentemente da vincul~ção;

II - no ãmbito dos Departamentos:

a) pelo Conselho'do Departamento corres
pondente;

b) pela Diretoria do Departamento;

III - no âmbito dos cursos:

aJ pelo Colegiada de Curso competente;

b) pelo Coordenador do curso, enquanto

não houver Colegiado de curso pr6pr~;

IV - no âmbito geral:

aJ pelo Conselho Universitário;

bJ pelo Reitor.

Art. 128 - A supervisão, em qualquer dos ítens pr~
vistos no ar igo precedente, tem por finalidade:

a) observância das leis, regulaménto e reg~
mentos;

b) fiscalização do cumprimento dos planos,e

programas aprovados pela Unive.rsidade;

c) fiscalização dos gastos .eda correta a:pl~

caçâo dos r-ecurscs, valores e bens da
Universidade.

Art. 129 _.As atividades

serao dis~i l~~adas detalhadamentenos

/
/
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versitârios respectivos.

TITULOVIr
CAPrTULO I

CORPODOCENTE

Art. 130 - o pe~soal docente da Universidade é cons
tituído pelos professores integrantes da carreira do Magistério
Superior do Estado da Bahia ~ pelos professores contratados, de
acordo, respectivamente, comr os artigos 39 e 13 da Lei n ? 3.905,
de 15 de junho de 1981.

Parágrifo Iln á co - A estruturação, os di rei tos e os
deveres do pessoal docente da Universidade são os' estabelecidos p!
la Lei 3.905, de 15_de junho de 1981, pelo Decreto n? 28.778, de
03 de maio de 1982, que a regulamenta e pelos demais instrumen
tos legais pertinentes.

Art. 131 - O pessoal docente será admitido mediante
concurso e tomara posse na Reitoria, assumindo o exercício de suas
funções na unidade para onde for designadó , sem que a sua design~
ç ao importe em vinculação defini 'tiva a. cur s o , departamento ou or
gao suplementar.

Art. 132 - A carreira do Magistério Superior compr!
ende as seguintes classes:

I - Professor Titular
II - Professor Adjunto
III - Professor Assistente
IV - Professor Auxiliar

CAPITULOII
.cONCURSOPARADOCENTE

SECÇÃOI
INSCRIÇÃq

Art. 133 - '0 provimento nas classes de pro fes s or
auxiliar e professor titular" far-se-ã exclusivamente' mediante '
concurso público de provas ei títulos, confonne o disposto no Art,
176 § 39, inciso VI da Consti t~ção FederaL '

/
/
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arãg~afo unico - O concurso obedecerá ao disposto

nos artigos 89 e 99', seus itens e par-ª.grafoúnico, da Lei

3.905, de 15 e junho de 1981, e nos dispositivos constantes des

te Regimento,. e nas normas específicas que se baixarem para sua
execução.

Art. 134 - O edi~al:de abertura de i~scrição, exp~

dido pelo Rei ar, d~v~rã mencionar as disciplinas sobre as quais

sera realizad a seleção, e o nún/ero de vagas oferecidas em con
curso.

Art. 135 - No ato da inscrição, o candidato apre _
sentará:

(
l a) certificado de sanidade físáca

e mental, fornecido pelo Servi

ço Medico da Unive~sidade;

b) atestado de desempenho profis

sional, passado por três pro _

ressores da Universidade;

c) atestado de residência,na for

ma da Lei;

d) documento em que comprove Com

patibilidade de horários e ino

corrência de acumulação não

permitida;

e) documento no qual se comprome

ta a frequentar a Universidade,

pelo menos 3 (tres) vezes por

semana, em dias distintos, de

modo a dar assistência contí _'

nua aos a.Iunos;

f) títulos de que disponha,inclu

SLve o de graduação;

g) prova de quitação com o servi

ço militar;

h) pagamento da taxa de inscrição

a ser fixada pelo Conselho Ad

ministrativo da Universidade de

Feira de Santana;

i) prova de quitação com o servi

ço eleitoral.
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Art. 13ó - As inscrições serao apreciadas pelo Con

selho do Departamento da Unidade a que peTtencer a ~isciplina em

concurso e ho~ologadas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa

e Extens ão.
I

§ 19 - As inscrições aprovadas serao divulgadas no

Diário Ofi~ial do Estado e na imprensa lo -

cal.
§ 29 - O concurso será realizado no prazo mínimo

de 30 dias a contar do encerramento das ins

~lições :
r

SECÇÃO II
,CONCURSO DE TrTULOS

Art. 137 - Os títulos serão classificados em:-

I - Titulas acad~micos;

II Atividades científicas ou artísticas;

III - Atividaàes didáticas;

IV - Ativiàades profissionais.

Ar!. 138 - São títulos acadêmiéos;

a) Diploma de Doutor ou grau equivale~
te;

b) Diploma de Mestre ou grau equi vale~
te;

c) Certificado de curso de especiali z~
ção, na forma prevista em lei;

d) diploma de graduação e respectivo
currículo escolar;

e) título de Livre Docente.

Parágrafo Onico - No julgamento destes títulos os e

:xaminadores atenderão a sua natureza, ao conceito do estabeLecd>

menta que os expediu, a duração e características dos .cursos e ao
grau'de aprovação do candí.da'to;

I

Art. 139 - São consideradas atividades científicas

as publicações em livros ou periódicos idóneos que apresentem va ...;.

lar científico e revelem originalidade-do candidato.
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arãgrafo Onico - No julgamento desses títulos, os

ao seu conteúdo e contribuições que ofereexaminadores a

nais as .
comprovadas nã

orgao de class

rt. 140 - São consideradas atividades didát.icasas
de ensino, mes o em carãter probatório, na área em concurso, ou

a experiência emonstrada quanto a·orientação e p~squisa no ambi
to da discipli a, alem de a t áv idade.sde d í z-eçâo ou chefia corrs ã=

deradas,·por 1 i. como atividades de ensino.

arãgrafo Dnico - No julgamento desses títulos, os,
examinadores c nsiderarão o conceito e o renome do estabelecimen

to em que tais atividades se efetuarem, sua duração e extensão.

rt. 141 - São cbnsideradas atividades profissio _

mente pre*tadas na área sob exame e devidamente
r

valendo ~omo tal a ,prova apenas de inscrição em

arágrafo Dnico - Só serao considerados os títu _
los efetivamen e relacionados com a disciplina.

rt. 142 -"Os documentos comprobatórios dos títu _

los e ativida s cientificas ou artísticas dos candidatos serao

acompanhados tantas cópias quantos forem os examinadores.

rt. 143 - A Universidade divulgará, por meio de

Edital, o dia, a hora e o local do julgamento dos títulos,com an
tecedência de 30 (trinta).dias.

§ 1 ç - O julgamento sera em sessao pública,com a

presença de todos os membros da banca exami
nadara.

§ 29 - Cada examinador procederá ã leitura do reI.§:.

tório por ele elaborado sobre os títulos dos
candidatosatribuindo notas de O (zero) a
io (dez)ao julgamento global.

§ 39 - Levando em consideração as notas atribuídas

pelos examinadores, o presí derrt.eda banca

proclamará o resultado do concurso, obede _

cendo ã ordem dé classificação dos candida
tos.

§ 49 - Não sera câ'ass â Eí.cadoo candidato que obti

ver resultado final inferior a 7 _(sete).



Art. 144 - Do resultado 90 concurso sera lavrada
ata, posteriormente encaminhada ao Conselho do Departamento, pa
ra homologação.

§ 19 - O Conselho do Departamento poderá
r-ecus ar , estritamente por vício .de
fc:irma, o' resultado do concurso,em_....
sessaq especial e secreta,com a
presença no mínimo, de dois ter -
ços dos seus membros, devendo a
recusa ser submetida à homologa ,:...:'

! ção do Conselho Universitário.

§ 29 - Da proclamação dos resultados pe
lo presidente da banca examinado
ra, poderá o candidato recorrer,
novp r azo improrrogável ?e quaten
ta e oito hora~. para o Conselho
ao Departamento, apresentando as
razões do recurso.

Art. 145 - Alémda prova de título o candidato se
ra submetido a prova escrita de conhecimento no campo da discipll
na em concurso e a umaprova emque, oralmente, demonstre sua ca
pacidade didática, seus conhecimentos específicos da disciplina e
quando for o caso sua habilidade técnica.

CAPITULO III
CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR

SECÇÃO I
INSCRIÇÃO

Art . 146 - O concurso para provimento do cargo de
Professor Titular será de títulos e provas, na forma deste Regi-
menta.

Art. 147 - .As ins crições para. o concurso de Profe~
sor Titular serão aber tas pelo pr~zo de i20 (cento e vinte) di ás,
mediante a publicação de edital no Diário Oficial do Estado e em
jornal de grande circulação.

Parágrafo nnic~ -'No edital de abertura de .inscri
çao , expedido pelo Reitor. constará a disciplina sobre a qual se

i' .
. ,", t: .L



Art. 149 - As inscrições serão apreciadas pe I.oCon. .

39.
rã realizad o concurso. o seu re~pectivo progr~a e o.numero de

.vagas afere idas em concurso.

Art , 148 - Ao fazer sua inscri ç âo, o candidatoapre
sentara os documentos relaciona~os no artigo 135.

selho do De artamento da_Unidade a que pert.enceradis ciplina em

concurso e omologado pelo Conselho Superior de Ensino,Pesquisa e
Extensão.

(
r

...:.§ 19 - As inscrições aprovadas serao di-

vulgadas no Diário Oficial do Es
t.adoe na imprensa local.

§ 29 - O concurso será realizado no pra

zo mínimo de 30 (tr~nt.a)dias e

máximo de 90 (noventa) dias a con

·tar do encerramento das in~crições.

SECÇÃO II

PROVAS E TITULOS

Art. 150 - A prova de títulos sera realizada na
forma prev st.ano artigo 137 deste Regimento.

SECÇÃO III

PROVA DIDÁTICA

Art. 151 - Para realização da prova didát.ica.obse~
var-se-a o seguinte:

a) at.é30 (trinta) dias ant.esda reali

zaçao do concurso, cada membro da G~

missão_JUlgadora deverá fazer chegar

ao Diretor do Departament.oou Orgão

Suplementar em que estiver lotada a

disciplina, uma relação de 5 (cinco)

assuntos escolhidos dentre os cons -

t~tes do programa publicado no edi

t>alde abertuxa das inscrições ;

b) o Conselho do Depar-tamerrto selecion~

rã 10 (dez) dos assuntos indicados '
pelos membros
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dando prioridades aqueles recomendados
pelo maior número de examinadores, e labE_
ranco a lista que será entregue aos can
didatos 15(quinze) dias antes da realiza
ção do cpncurso;

c) a lista .ide assuntos referida na letra an
terior, deverá ser recebi da pelo candi da

, to; pessoalmente ou po..:.pessoa regular _
mente credenciada, na Secretaria da uni-\ .

dade,mediante protocolo;,l
dr o candidato deverá elaborar plano de au-

la para cada um dos assuntos constantes
da lista mencionada na letra anterior,e~
tregando-os à Secretaria da unidade ,me -
diante protocolo, em envelope lacrado e
rubricado pelo interessado,e pelo Dire -
tor da unidade, até 48 (quarenta e oito)
horas antes da realização da prova didá
tica.

e) vinte e quatro horas antes da realização
da prova didática, a Comi~sãoJulgadora
procederã, em ato público, ao sorteio de
umdos Ji (dez) assuntos anteriormente s!
leciona1os, para que sobre o mesmo todos
os .candj.da'tos realizem a prova didática.

f) ·a prova didática terá a duração de 50 mi
nutos;

g) caso haj a necessidade, o Conselho do De
partamento competente completara a rela
ção prevista na letra b.

P,"âgrafo Onico - Quando a disciplina assim o exi
gir, a critério do Conselho do Departamento competente. os candi
datos deverão submeter-se tambéma uma prova ·prática. com a du~
-ração que Eor fixada pela Comissão Julgadora. A exigência de prE.....•.,~
. ~~ãtica constará no edital ~ inscrições .

. ~,

Art. 152 - Conclu~da a prova, os examinadores
ferirão as notas de Q. (z,ero) a 10 (dez),
las individuàis,devidamente rúbricadas.



arágrafo Unico - Aplicam-se à prova escrita,no que
couber, as dis osições constantes desta secção.
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SECÇÃO IV
JULG..<\MENTO :'FINAL

rt. 153 - Imediat~ente apos a última prova,a Co _,
missão Julgad ra 'proclamaráo result.adofinal, em sessão pública,
procedendo do se~uint~ modo:

a) o Presidente da Comissão Julgadora a

I briri os envelopes contendo as c~dulas
referidas no artigo 152 e fará a leitu
ra das notas;

b) em seguida, proceder-se-ã ao cálculo

da nota final de cada candidato,a qual

seri a média aritmética das notas que
lhe forem atribuídas;

c) determinadas as médias, o Presidente

proclamari o resultado final, classi

ficando os candidatos pela ordem de
crescent.e;

d) nao seria clasSificados os candidat.os

que obtiverem resultado final inferi
or a 7 "(sete).

Art , 154 - Do resultado do concurso sera l"av.:r..ada
ata, posterio mente encaminhada ao Conselho do Departamento para
homologação-.

§ 19 - O Conselho dó Departamento poderá

recusar, estritamente por v~cio

de forma, Q resultado do coricur.so,
em'sessão especial e secreta, com

a presença. no mínimo, de dois

terços dos seus membros, devendo-
a 'recusa ser submetida'à homoLoga
'ção do Conselho Universit~rio"

'.~
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i§ 29 :-Da proclamaçio dos resultados lpelo

Presidente da Comissio Jtilgadora,pE.
derão os candidatos recorrer, no

prazo improrrogáv-el de 48 (quarent.a

e oito)' horas) para o .Conse

Lho do Departamento, apresentando as
! -

r~zoes do ·recurso.

Art. 155 - O prazo; de validade do concurso e de 02:
(dois) anos.

CAPITULO~ IV. I
CQMISSOES JULGADORAS

r •

Art. 156 - A Comissão Julgadora de concurso para PrE.
fessor, escolhida pelo Coãselho do Departimento da Unidade em que

estiver lotada a disciplina, será constituida de 3 (três) pr.ofessE.

res, 2 (dois) dos quais estranhos aos quadros da Universidade, to

dos de classe igualou superior i classe de professor a que se re

ferir o concurso, cabendo a presidência ao representante da Univer
sidade.

Parágrafo único - Em casos excepcionais e mediante
decisão do Conselho Universitário, a Comissão Julgadora poderá ser
constituida exc Lus í.vamen te de .professores da Universidade, cabendo
a presidêncía ao mais idoso.

TITULO VIII

CORPO DISCENTE

CAPITULO I

INTRODUÇÃO

SECÇÃO I

DAS' CATEGORIAS

-
nos regularmente matriculados nas diversas disciplinas oferecidas

pela Universidade e se distribuem pelas seguintes categorias:

Art. 157.- Ô corpo ,Discente- é constituido-pelos ál~

I Alunos Regulares

II - Alunos Especiais.
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t. 158i- Sio alunos.regulares os matriculados em
disciplinas ecidas pela Universidade, objetivando a obtençio
de graduações e pôs-graduações.

·rágrafoIlnico - A I dentificaçãode cada aluno reg.!:
lar, 50 poderá er expedida pela Universidade.

t. 159 - Sio.alunos~especiais:

a) os que ~stiverem matriculados em disci
;

plinas oferecidas pela Universidade,s~m

direito a graduações ou pôs-graduaçõ~~

ressalvada r hipôtese do artigo 160.

b)( os que estiverem matriculados em
r

sos de extensio, de atualizaçio, de es

pecializaçio ou de aperfeiçoamento.

- Ic~r

lho Superior Ensino, Pesquisa e Extensio, poderão ser admiti _

dos como válido, para cursos de graduação, cr~ditos nbtidos em

disciplinas cur adas em regime especial, até 2 (dOis) anos antes
da aprovação do aluno no Concurso Vestibular.

t. 160 - Em casos especiais a crit~rio do Canse

SECC.:a:OI I

DOS DIREITOS E DEVERES

,
bros do Corpo Dliscente:

t. 161 - Constituem,direitos e deveres dos mem-

I - Zelar pelos interesses de sua categ~

ria e pela qualidade do ensino
lhes é ministrado;

que

II - utilizar dos serviços que lhe sao dfe
recidos perã Universidade;

III - participar dos Orgãos Colegiados dos

Diretórios e Associações e exercer o

direito de voto para a escolha dos

seus representantes, na -Eorma da lei

e de açordo com este Regimento;.

IV - recorrer das decisões dos órgios exe

.cutivose deliberativos, obeàecidos a
hiera-rauiae os nrazos. -.
CiID1en to s__no:I:ma_t..iV9S da
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v - compo~taT ..se de acordo com os prin

cípios éticos dentro e fora da Uni
versidade;

VI - respeitar as autoridades universitã
rias e os professores;

VII - zelar- pelo patrimônio da Universida
de ;;

VIII - cumprir e fazer cumprir o Regulame~

to, o Regi~ento e as demais normas
em vigor na Universidade.

I

ciP 1TULO I I
DA REPRESENTAÇÃOESTUDANTIL

Art. 162 ..O corpo discente, na forma da lei,terá T~pre

sentação nos Orgãos de Administração Superior e nos de Administra

ção Adstrita) nos termos deste Regimento e não ultrapassando um
quinto de cada Colegiada.

Parãgrafo Ouico - Da representação discente, so partici
parao alunos regulares, definidos no artigo 158.

Art. 163 ..A representação discente objetivará a colabo

racao entre administradores; professores e alunos,visando a per
feita harmonia da Universidade.

Art. 164 ..Os representantes discentes junto aos Conse ..

lhos de Departamento e Colegiados de Curso serão indicados pelos

Diretórios Acadêmicos entre estudantes regulares que preencham as

condições do Art. 69 da Portaria 1.104, de 31 de outubro de 1979.

Parágrafo Onico - São e.legíveis alunos regu~.,?-res,que es
tiverem matriculados no mínimo em três disciplinas ,no período le
tivo.

Art. 165 ..A representação discente sera obtida junto aos
alunos -do curso ou cursos a que preponderantemente
tamento.
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Pará raio unico - Fica ~~segurado o.direi~o de vo~ar e
ser vo t adc par representant.e discente jurit.o ao depar~amento aos
alunos de cur s ou cursos em que sej am mini stradas pelo depar-::a

mento ..um mini o de 20\ (1/5~ das dis ciplinas do.currículo. aten
didas as ·dispo i côe s .constante·sdo Regí.ment o Geral da Univers ida
de.

Art. 166 - Os representaptes di~cen~es jun~o ao Conse
lho Universitá io e os representantes di.scejrtes junto ao Cons e,
lho Superior

meio de vo~o

da Uma

Ensino, Pesquisa, ~ Ex~ensio serio eleitos por
reto e secreto e t~rão mandato de um ano~ permit~
ao.

Párâ raio único - .~ eleições para as representações!
discentes ~un o a cada çolegiado Superior serão convocadas pelo
Reitor da Univ rsidade

Art. 167 - O órgio de representação estudantil ao in
dicar seus rep esentantcs juntos aos Colegiados de Curso. e Conse
lhos de Depart entos, levará em conta o impedimento do exerc~-
cio da repres em mais de um Colegiado.

legalmente os

:-epresentantes

vocadas pelo D

ção j urrto ao

legiado, quand

Pará rafo Dnico - Enquanto nao estiverem constituídos

de representação estudantil, a escolha dos

será procedida por meio de eleições,coE
r et.or do DepaTi"à.Jnen~o,n a hipótese de representa

onselho de Departamento ou pelo Presidente do Co-

se tratar de representação junto a es~e orgao.

Art.
pr es errt açâo

Os candidatos aos carg9s dos órgios de re _

udantil somente terio seus registros deferidos se
preencherem os seguintes requisitos:

a) ser aluno reg~larmente matriculado;

b) estar cursando pel? menos três disciplinas no pe
ríodo leti vo.;

§ P? ...:O-nio preenchimento de qualquer destes requisi
tempo, implicará a perda do mandato.

Somente poderio ·concorrer a eleições os candida

inscri~os perante I autoridade que as houver conv~

tos, em

- As eleições serão realizadas(oito)

ara encerramento da.s inscrições.

tos previament
cado •.

a data
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• Ar~. ·169 - As eleições para_os representantes discen -

tes realizar-se-ão com observância às seguintes exigências:

a) acompanhamento ·de todo o processo eleito -

ra} por uma Comissão constituída de docen

tes e estudantes da Universidade;

br realização, dentro do recinto da Universi
dade, em dia fixado pela autoridade univer

sitãria competenLe, com an~ecedência míni

ma de duas semanas;
c) votação dos eleitores constantes da lista

competente, for~ecida pela Secretaria Ge -

ral de Cursos; ;

d0 identificação de cada votante e confronto

de seu nome com os da lista referida na le

t r a E_;
I

e) gararrtr'i a do sigilo do voto e inviolabilida·

de da urna;
f) apuração imediata, apo:- o término ~a vota

ção, garantindo-se a ~~atidio dos resulta

dos e a aceitação de re ..ursos ;
g) e Iabo racâo de ata, cor.~ rocLamaçâo dos can

didatos vitoriosos, dE"·_c. âo o documento ser

assinado por todos os -::.,:br os da Comiss âo .

Art. 170 - Os representantes discentes nio poderão va -

ler-se dessa condição para o exercício de atividade de natureza

politico-partidiria, ra:ial ou religiosa bem como manter, promo
ver. ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos univers it.âr í os.

CAPITULO III
DIRETORIO CENTRAL DE ESTUDANTES

Art. 171 - Para as finalidades estabelecidas em lei.s~

rã organizado, na Universidade, um Diretório Central de Estuda~

tes, de cuja direção deverão participar representantes de to

dos os Depa'rt amerrtos , de acordo com o Estatuto aprovado pelo Con

selho Universitário.

Art. 172· - Os membros do Di retór ia Central de Es tudan -

tes ; com mandato de um ano, serão. eleitos, mediante voto secre

to e direto, pela maioria dos estudantes regulares da Universida

de nos termos previstos nos artigos, 168 e 169 deste Regimento.

Art. 173 ~ Da Dire~oria do Diretório Central de Estudan

tes farão. parte no mínmo o Presidente, o Vice-Presidente. o Se

cretário Geral ~ o Tesoureiro. na forma do Regimento a ser
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do pelo Cons lho üniversi~ário.

Art. 174 - As reuniões do Diretório Central de Estudan
tes e as ati idades que delas resultarem não interferirão nos ho

rários fixad os trabalhos escolares, não constituindo a
p2rticipação em umas e outras, motivo de exonerar o aluno do curo

primento de seus deveres, inclusive de frequência.

kx t: 175 - Não sera pe rmut í da ao Diretório Central de
7 Estudantes q aIquer ação, manifeitação ou propaganda di caráter

I

politico-par idirio, racial ou r~ligioso.

;

CAPITULO IV

DIRETORIOS ACADEMICOS

Art 176 - O Diretório Acad~mico ~ o orgao de represen-
., I

tação estuda til, a n1jel de unidade, tendo por objetivo princi-

pal congrega alunos na.defesa de interesses comuns, especialme~

te o desenvo vimento e o aperfeiçoamento do ensino, da p~squisa
e extensão.

Art 177 - Ao Diretório Acadêmico caberá proceder a in
dicação dos epresentantes junto aos respectivos Colegiados, com

o atenãiment às prescrições do Regimento Geral da Universidade.

178 - O D'iret Er í o Acadêmico terá o seu Regimento su~

metido a ciação e aprovação do Con~elho Universit~rio,para o
reconhecimen o legal de suas competências.

Art. 179 - O Diretório Acadêmico será mantido pela con

tribuição po ele fixada.e paga por seus associados e contribui
ções da Universidade, quando legalEente constituído.

180 - No caso de doações ou repasses de recursos fi.
nanceiros p r intermédio da Universidade, o órgão beneficiado pre~
tará conta dos recursos recebidos e de sua aplicação no
que lhe for designado.

prazo

Ar . 181 - A Diretoria do Diretório Acadêmí co terá,no mi

nimo, os se uintes cargos: Presidente, Vice-Presidenie, Secretã _
rio e Tesou eira.

-Ar 182 - O mandato da Diretoria e de 1 (um) ano.

Ar . 183 - O Regimento do Diretório Acadêmico

/
/
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poderá sofrer alteração pelo voto de 2/3; (dois terços) dos respec

tivos associados, devendo a alte~ação ser aprovada pelo Conselho

Universitário.

Ar~. 184 - Aplicar-se-ão, no que couber, ao Diretõ

rio Acadêmico e ao Diretório Central dos Estudantes, as disposiç~

da Legislação Federal e d~mai~ instrumentos legais pertinentes a

sua constituição,.funcionamentoje dissolução.

CAP1TU{O V

ASSOCIACÃO ATLETICA UNIVERSITÁRIA

I
Art. i as - Com o objetivo de manter e aprimorar a

aptidio fisica, de conservar a sa~de, rlepromover a integração no

sentido _comunitário e de nacionalidade, será mantida a Associação

Atlética Universitária, que supervisionará e incentivará as ativi

dades dos clubes universitários, das diversas modalidades, que fo

rem criados para o atendimento da legislação especifica.

Parágrafo Onico - A Associação Atlética Universitá

r1a deverá participar, por intermédio de seu presidente ou de re

presentante escolhido na forma do seu Regimento, da planificação 1

das atividades relativas a prática da educação fisica na Universi

clade.
Art. 186 - A Associação Atlética Universitária e os

clubes a ela filiados, dirigidos administrativamente pelos estudan

tes, com supervisão de.pro.f.essoresde Educação Fí-s-ica,serão reg.!.
dos por um Regimento próprio a ser aprovado pelo Conselho Universi

tário.

CAPITULO VI

ASSISTENCIA E INTEGRACÃO

Art. 187 - A assistência ao estudante sera presta

da pela Diretoria de Vida Universitária, nos termos deste Regimen

to.
Art. 188 - A integração do estudante na vida univer

sitária será realizada sob a direção de professores orientadores.



-ra designado pelo Conselho Superior

de Ensino, Pesquisa e Extensão, um

orientador, escolhido entre os pr~
(

fessor~s do Ciclo.

Art 189 - Os professotes o::-ientadores,sem prejui
zo de suas terefas docentes, desempenharão, durante o ano 1etivo,as

atividades inerent s ã integração do estudante ã vida unIversitária

ã escolha das d í sc p1inas, ã obtenção de créditos, ã observância dos

requisitos e ao me hor aprov~itamento dos serviços da Universidade.
r

49.

respectivos professores;

§ 29 - no ciclo básico, para cada grupo d~

no máximo 50 (cinquenta) alunos, se

VIDA

CAPITULO VIr

ATIVIDADES, COMPLEMENTARES

Art. 190 - Os alunos terão assistência cultural, so
cial e desportiva .os termos deste Regimento.

TITULO IX

CORPO ADMINI STRATIVO

Ar 191 - O corpo Administrativo integra a Assem
bléia Universitár~a, conforme disposto no Regimento Administrativo'
àa Universidade.

TITULO 'X

ANTIGOS ALUNOS

Ar . 192 - Os conc1uintes da Universidade poderão s~
organizar em Asso iação, disciplinada por regimento aprovado pelo

Conselho·Universi ário e pelo Conselho A~~inistrativo, participando
da Vida Universit ria.

TITULO XÍ
DO REGIME DISCIPLINAR

, CAP!TULO I

CORPO DOCENTE ,E ADMINISTRATIVO

Tão suje'i:to-a'O"-T
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~ fica e no Es~atuto dos Funcionários ~úblic05 do Es~ado da Bania.

Parágrafo Iln í c o - Ao pessoal docente aplicam-se ,também,

as regras especiais estabelecidas pelas leis de ensino relativa

mente a sançio disciplinar.

Art. 194 - Cabe ao Reitor os atos de admissio, dispen

sa, demissão, exoneração, assim como a aplicação de penas ao pe~

soal docente e a.dministra·tivo.

Art . 19:;- Do Regimento de c'ada unidade ou Orgão Suple

mentar constará a disciplina das pe~as, obedecidas as normas ·ge

rais baixadas pelo Conselho Universitário e as constantes deste

Regimento.
CAPITULO II

DO C9RPO DISCENTE

Art. 196 - As san ções d iscâ.pLi.nar-e s aplicáveis ao pes -

soá1 discente, sem prejuízo do ressarcimento por danos materiais

sao as seguintes:

I Advertência verbal;

I I - Repreens ão ;

III - Suspensão;
IV - Desligamento.

Art.. 197 - As penas previstas no artigo anterior serão

aplicadas na forma seguinte:

I - Advertência verbàl
a) por desrespei,to ao Diretor de Unidade ou Orgão -

Suplementar, Coordenador de Curso, membro do cOE

po docente e autoridades universitárias em ge -

r aâ ;

b) por desobediéncia as determinações de autorida:

des universitárias;

c) po'rperturbação da ordem no recinto escoLar ;

II _ Repreensio na reincidência das infrações previs -

tas nas alíneas do inciso I deste Artigo e m.ais:

a) por ofensa ou agressão a outro a1uno;

b) por ofensa ou agressão a funcionario administra-

tivo.
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-,.-1.1.1 Suspensão --na reincidên=ia das infra -
côes previstas nas alíneas do inciso II

_9

e mais:

a) por improbidade na execuçao dos traba -

lhos escolares;

b) por ofensa ou agressio a docente ou au

~oridades universitirias.

IV - Desligamento
,

a) por atas desonestos incompatíveis com a

dignidade da comunidade escolar;'

b) por delitos sujeitos a açio pen~l;,i
r

- As penalidades serio aplicadas pilo Reitor

por sua própria ·niciativa, ou mediante representação do Diretor

da Unidade ou de órgio suplementar3 aos alunos matriculados em

curso ministrad no âmbito da unidade , ressalvada a competência do

Conselho Univer

§ 19 - O professor no exercício dos seU$ direitos e cum

primentos dos s us deveres, poderá representar contra membros do

corpo discente, propondo a aplicação de penalidades de conformi

éade com a grav dade da falta.

§ 29 - Na aplicaçio das s an çoes disciplinares serao con

mentos:

primariedade do infrator;

dolo ou culpa;

valor e utilidade de bens atingidos;

grau da autoridade ofendida.

Art. 99 - As penas de advertência verbal e repreensão

serão aplicada mediante simples certificação do fato pela auto

ridade

. Art. 200 - A aplicação de sançao que implique ~ó afas
tamento das a ividades acadêmicas <será precedida de inquerito ,a
be rt.o pela Re·;toria, com audãêncá'a de testemunhas e ampla -gar-an-

tia de defes

§ ..19 -
t'\

Durante o inquérito, o indiciado não pode.ri\t~--..\.:.P
.' v

sen"tar=s-e-;-obter-trans-ferênc-ia-para-out:r· .:.- ._

tuição de Ensino Superior ou transf,~fnd~ ~e
. _d d :'" SECE:TAIi!JA ::.>

curso,na Un1vers1 a e. I~ I\UECI.:TJV.t. ~
\0 I:>
\ ='..:.
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§ 29 - O indiciado terá ampla· garanLia de audiên
cia durante o inquérito.

§ 39 - Durante o inquérito serão consideradas as
circunstâncias atenuantes e/Du
tes do caso em questão.

agravan -

§ 49 Concluído o inqu~rito, a aplicação da pena
disciplinar será: comunicada por es crito ao

aluno culpado o~ ao seu responsável,se for

menor~ com a indicação dos motivos que a
determinaram.

Ar!. 201 - Da sançao aplicada caberá recurso ao Conse(

lho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, no prazo de 10
(dez ) dias.

Art. 202 - No processo de aplicação de penalidades ao
pessoal discente, serão tomadas providências ~=auteladoras do
respei to ã pessoa humana, evi"tando-se pub l í ci..ade
compativel com a reduzida gravidade da infra~ão.

sempre que

Art. 20:3- Quando a infração disciplinar . constituir
igualmente delito sujeito ã ação penal, a autoridade universi

taria que impuser a puni cão ,diligenciará a remessa de cópias

autenticadas do inquérito que a ens7jou ã autoridade polici
al competente.

Art. 204 - As F "nas aplicadas ao pessoal discente nao
constarão do histórico '.tscolar.

reincidência de infração

camente cancelado qu'lquer

casos de infrações p,.!nidas
e repreensão.

Art. 205 - Transcorrido o prazo de 01 (hum)'ano __:sem

ou uma segunda falta, será automati

registro sobre sanção aplicada nos

Com as penas de advertência verbal

Ar t . 206 - A pena de multa .por prejuízos materiais cau
sados pelos corpos Docente~ Discente e Administrativo será fi-'

xada pelo Reitor em cada caso, considerando todas as circunstân
' .

cias de que tenham resultado os prejuízos.
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TiTULO XII

Art. ,207 - O Centro Integrado Assis Cha t e aub r i and pa~

sara a servir .como.CoLégí o de Aplicação •.segundo a estrutura a ser

definida pelo Dep

vaçao do Conselho
selho Administrat·vo.

I

tamento de Educaçã9 da Bniversidade. com a .apr~

de Ensino./Pesquisa e Extensão e do Con

Art 208 - A primeira eleição dos membros do

rio Central de Es udantes seri convocada pelo Reitor.

Diretó

','7. Art 209 - O presente Regimento somente poderi ser

reformado pelo vo o de oois terços do Conselho Universitário.e apr~

vação do Conselho Admini <tratLvo da Universidade de Feira de Santa

na. que deverá su meter.r.s alterações aprovadas à apreciação do Con

selho Federal de ducação_

/'- .

~ .• \ 1 •. -, '_/ . _
·I}'I',·' i ..' '" .i/·... " ..•..,";..d, " r ' r--J ., • ~ • _."" ~ _ _" , :' - _.;. __;

\.
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Re imen to Geral c;omas aIterações aprovadas
: .í

pe a Resolução C~NSU 02/86, de 14/03/8E.
(

Ap ovado pelb Co6selho Federal de Educaçio

aves do Parecer 660/86, de 06/10/86, do
-_

onhecimento da Universidade Estadual de

./r-

.-ta



UNJ VERSlDADE ESTADUAl DE --FEIRJ.. DE SANTANA

TAE:=1A ...DE MEDIAS DE CONCEITOS

SR .,. SR -+ SR = SR

SR .,. SR -+ lN = SR
SR ... SR + MI lN
SR + SR + MM lN
SR SR + MS lN
SR SR + S = MI
SR .,. ru + TN = lN
SR -i- lN + MI lN
SR + lN + MM = 11';
SR + lN -t MS MI
SR lN + S = MI
SR "MI.,. MI lK
SR .,. M1 -i- Wvl = MI
SR .,. NJ + MS = MI
SR + HJ S :.MI

MJ ... MI +~ Ml MI

1>11 + MJ + MM MI
MI + MI + MS = MM
MJ + MI + S MM
MI + MM -i- MM MM
MI + Mt-l .,. MS MM

MI + MM... S MM
MJ .,. MS + MS MM

MI + MS -+ S MS

MI + S + S = MS

SR + 1>1)11+ Jv1.M MI

SR + M!-1 + NS J'.1I
SR .,. MM S = 1'-11>1
SR + HS + MS = M.w,
SR .,. JliS -t S = t,Th:
SE + S -+ S = MM
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