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Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UFR Nº 12,  DE 14 DE JULHO DE 2022

 

  

Cria o Comitê de Pós-Graduação Lato Sensu no
âmbito da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-
Graduação e Pesquisa da Universidade Federal
de Rondonópolis e dá outras providências

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pelo art. 12 do estatuto institucional,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Comitê de Pós-Graduação Lato Sensu no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-
Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Rondonópolis.
Art. 2º O Comitê tem a finalidade de assessorar à Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e
Pesquisa nos termos desta resolução.

 
CAPÍTULO I

COMPOSIÇÃO
 

Art. 3º O Comitê de Pós-Graduação Lato Sensu tem a seguinte composição:
I - Diretoria de Ensino de Pós-Graduação, como presidente;
II - Gerencia de Pós-Graduação Lato Sensu;
III - um representante dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu por Instituto ou
Faculdade indicados pela Congregação;
IV - um representante dos Técnicos Administrativos em Educação vinculado aos cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu ou programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; e
V - um representante discente dos Cursos de Pós-Graduação  Lato Sensu.
§ 1º O comitê será designado em portaria da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa.
§ 2º Cada membro terá um suplente que o substituirá em eventuais férias ou afastamentos.
§ 3º O Gerente da Pós-Graduação Lato Sensu da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e
Pesquisa, assumirá a presidência do comitê na ausência do titular.
§ 4º Os membros listados nos incisos III e IV, terão o mandato de dois anos, permitida uma
recondução.
§ 5º O representante discente terá mandato de um ano, permitida uma recondução.
 

CAPÍTULO II
ATRIBUIÇÕES

Seção I
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Comitê de Pós-Graduação Lato Sensu
 

Art. 4º Ao Comitê de Pós-Graduação Lato Sensu compete:
I - assessorar o Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa na execução das atividades que
lhes são atribuídas, observando a legislação federal e especialmente, as Resoluções do Conselho
Nacional de Educação do Ministério da Educação;
II - contribuir para a construção do plano institucional acadêmico-científico ou regimentos internos;
III - indicar cursos de Pós-Graduação Lato Sensu a serem submetidos ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão para apreciação, a partir de demandas dos institutos/faculdades e/ou da Pró-
Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, observando-se o interesse das unidades
acadêmicas;
IV - propor alterações às Resoluções normatizadoras das atividades de Pós-Graduação Lato Sensu no
âmbito da Universidade Federal de Rondonópolis;
V - constituir comissões ou grupos de trabalho para estudos de interesse da Pró-Reitoria de Ensino de
Pós-Graduação e Pesquisa ou execução de projetos específicos; e
VI - apreciar matérias a ele submetidas quando se tratar de assuntos referentes aos cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu da Universidade Federal de Rondonópolis.

 
Seção II

Presidência
 

Art. 5º Ao presidente compete:
I - representar o Comitê de Pós-Graduação Lato Sensu e mediar os seus trabalhos;
II - presidir as reuniões;
III - agendar as reuniões ordinárias;
IV - convocar reuniões extraordinárias por iniciativa própria ou por requerimento de um terço dos
membros, indicando-se, em qualquer hipótese, a ordem do dia, a data e a hora da reunião;
V - expedir ofícios para cumprimento das deliberações;
VI - abrir e encerrar as reuniões na hora regimental;
VII - submeter as atas das reuniões à aprovação do plenário e assiná-las;
VIII - dar posse aos membros e convocar suplentes;
IX - anunciar e aprovar a ordem do dia, submetendo as proposições à discussão e votação;
X - usar voto de qualidade, em caso de empate;
XI - resolver as questões de ordem;
XII - rejeitar, liminarmente, proposições contrárias ao Estatuto da Universidade ou ao Regimento Geral
da Universidade;
XIII - fazer e distribuir previamente aos membros do comitê, os textos das proposições incluídas na
ordem do dia; e
XIV - distribuir os processos para serem relatados entre os membros do Comitê.

 
CAPITULO III

FUNCIONAMENTO
 

Das reuniões
Art. 6º O Comitê de Pós-Graduação Lato Sensu dará início aos seus trabalhos mediante presença de
metade mais um de seus membros na primeira convocação e com qualquer quórum na segunda
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convocação para deliberar questões pertinentes às suas atribuições.
§ 1º As ausências previamente justificadas não serão consideradas para a determinação do quórum.
§ 2º As ausências justificadas serão registradas em ata.
Art. 7º As reuniões do Comitê serão ordinárias e extraordinárias.
Art. 8º As reuniões extraordinárias serão convocadas na forma do inciso IV do art. 5º desta resolução.
Parágrafo Único. Na hipótese de ser convocada reunião extraordinária por um terço dos integrantes do
Comitê e o Presidente não a instalar no prazo de sete dias, a contar do requerimento convocatório, o
Comitê reunir-se-á no primeiro dia útil imediatamente seguinte ao transcurso do prazo fixado neste
parágrafo.
Art. 9º De cada reunião do Comitê lavrar-se-á ata em que constará um relato sucinto da reunião.
Art. 10. A critério do Comitê poderão ser convocados a participar da reunião, sem direito a voto,
membros de qualquer unidade da Universidade Federal de Rondonópolis.
Art. 11. É vedado a pessoa não integrante da Comissão tomar assento no recinto reservado a seus
membros, salvo quando expressamente convidada pelo Presidente.
Art. 12. As reuniões terão duração máxima de três horas por dia.
Das proposições
Art. 13. Admitidas pelo Presidente do Comitê, as proposições poderão constituir-se de:
I - minutas de portarias;
II - indicações;
III - requerimentos;
IV - pareceres; ou
V - emendas.
Parágrafo único. Os pareceres deverão atender os critérios de elaboração disposto no regimento do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dos recursos
Art. 14. Os recursos decorrentes das decisões do Comitê deverão ser interpostos em petição
fundamentada e instruída com documentos e dirigidos ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão.
 

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 15. Os membros a que se referem os incisos III, IV e V do art. 3º perderão o mandato se faltarem
sem justificativas a três reuniões consecutivas ou à metade das reuniões realizadas no ano.
Art. 16. Casos omissos neste regulamento serão deliberados pela plenária do comitê.
Art. 17. Esta resolução entra em vigor em dezoito de julho de dois mil e vinte e dois.

Documento assinado eletronicamente por Antonia Marilia Medeiros Nardes , Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 14/07/2022, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0044869 e o código
CRC FFB54FE7.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

Referência: Processo nº 23853.002088/2022-82 SEI nº 0044869

RESOLUÇÃO 12 (0044869)         SEI 23853.002088/2022-82 / pg. 4


	RESOLUÇÃO 12 (0044869)

