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Im'.Sr.
Prof. Dr. Jozivaldo Prud6ncio Gomes de Morals
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Auras-SP

Prezado Diretor

Encaminhamos a V. S'., em anexo, o Regimento Interno do Departamento de Recursos Naturais e

Protegao Ambiental (DRNPA) para apreciagao no Conselho de Centro e encaminhamento ds instincias supeHores

para a sua homologaQao

Informamos ainda que o Regiments em questao foi aprovado na 248' Reuniio Ordindria do Conselho

Departamental do DRNPA, realizada em 06/04/2015

Sem mais para o momento, conoco-me a disposigao para maiores esclarecimentos

Atenciosamente
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Regiments Interns do

Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental

DRNPA

Capitulol

DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E PROTEGA0 AMBIENTAL

Art. I ' - O Departamento de Recursos Naturals e Protegao Ambiental, doravante denominado

DRNPA, constituido nos termos do Estatuto e do Regimento Gerd da UFSCar, tem suas
atividades regulamentadas pele presente Regimento Interns

Art. 2' . O DRNPA abrange as areas e subireas do conhecimento relacionadas a Grande Area

das C16ncias Agrarias, de acordo com as especiflcidades do trabalho em ensino, pesquisa e
extensao, agrupando docentes com formagao acad6mica afim

Capitulo ll

DOSOBJETIVOS

Art. 3' - O DRNPA tem como objetivo gerd contribulr para o aprofundamento e a reHexio te6rico-

pratica do ensino, pesqulsa e extensio em C16ncias Agrarian, propondo-se a

1. produzir conhecimento nas areas de Agronomia. Recursos Florestais e Engenharia

florestal e Engenharia Agricola, e campos multidisciplinares em que etta
contrlbuigao sega pertinente;

11. analisar e sistematlzar o conhecimento produzido nas areas de Agronomia, Recursos

Florestais e Engenharia Florestal e Engenharia Agricola para seu aprofundamento e
reflexio no campo te6rico-pratico do ensino, pesquisa e extensio;

111. tornar acessivel a comunidade o conhecimento produzido nas areas de Agronomia,

Recursos Florestais e Engenharia Florestal e Engenharia Agricola, em especial:

a. prestar servigos integrados a investigaQao clentifica e a formagao de alunosl

b. fomentar e divulgar o conhecimento cientiflco e tecno16gicol

c. contrlbuir para a formagaa, especializagao, aperfeigoamento e atualizagao de

profissionais no que for relativo is areas de Agronomia, Recursos Florestais e

Engenharia Florestal e EngenhaHa Agricola e pertinente a atuagao professional nas

subgreas de C16ncia do Solo, Fitotecnia. Manejo e Tratos Culturais, Mecanizagao

Agricola, Matologia. Parques e Jardine, Agrometeorologia, Conservagao de Bacias

Hidrogralcas, Recuperagao de Areas Degradadas, Engenharia de Aqua e Solo, e
Irrigagao e Drenagem



d. contribuir para a formagao de pesquisadores em Agronomia, Recursos Florestais

e Engenharia Florestal e Engenharia Agricola e em campos multidisciplinares aflnst

e. oferecer assessoria e consultoria sobre assuntos que integram as areas de

conhecimento abrangidas peso DRNPA.

Capitulolll

DAORGANIZAQAO

Art. 4' . A admlnistraQao do DRNPA 6 constituida

1. peso Chefs do Departamentol

11. pelo Conselho Departamental.

Art. 5' - O Chafe e o Vice-Che do Departamento sdo nomeados pele Diretor do Centro de

Ci6ncias Agrarias. a parter de processo interns de eleigao direta. homolagado peso Conselho de

Centro e reallzado junto aos docentes e servidores t6cnico-adminlstrativos do DRNPA, bem coma

pelts representantes legalmente eleitos e deslgnados dos alunos regularmente matriculados em

curios de graduagao que sejam oferecidos REID Departamento

$ Unico O mandato do Chefe e do Vice-Chefe do Departamenta 6 de doin anos, permitlda uma

recondugao.

Art. 6' - O Conselho Departamental 6 6rgao deliberative superior do DRNPA para assuntos

pertinentes a administragao acad6mica do Departamento

Art. 7o

1 .
I I .
I I I .

lv.

O Conselho Departamental 6 constituido pelts seguintes membros

pele Chefe do Departamento, coma seu presidentel
pelo Vice-Chefe, como seu vice-presidentel

por todos os docentes lotados do DRNPAI

por representantes do compo discente dos cursor de graduagao, observado o limite

de 1 5% (quinze por centos do total de membros do Conselhol
por um representante dos servidores t6cnico-administrative lotados no DRNPA.

L

v.

Art. 8' - O representante do compo t6cnico administrative, bem homo seu suplente. sera eleito por

deus panes

Art. 9' - Os representantes do corps discente junta ao Conselho Departamental servo eleitos e/ou

indicados entre alunos regularmente matriculados em cursos de graduagao nos quads os

docentes do DRNPA ministram disciplinas

$ Onlco - Os representantes do corps discente, bem como os deus suplentes, serif eleitos e/ou

indicados porseus pared.



Capitulo IV

DAS ATRIBUIQ6ES DO CONSELH0 DEPARTAMENTAL

AK.IO
1.

I I .

Compete ao Conselho Departamentai do DRNPA

elaborar e modiHcar o regiments Interno do Departamento, mediante ato a ser

aprovado peso Conselho de Centro e homologado pele Conselho Universitariol

proper providencias de ordem didatlca. cientifica e admlnistrativa que vulgar
aconselhgveis ao bom andamento das atividades do Departamentol

elaborar e aprovar o Plano Diretor do Departamento

constituir e extinguir, no imblto de sua compet6ncia, comiss6es permanentes e

provis6rias, estabelecendo suas atribuig6es e composiQ6esl

propor a abedura do concurso pOblico para o preenchimento de vagas de pessoa

docente e t6cnlco-administratlvo e de processo de selegao para professor substituto e

professor visitante, respeitadas a legislagao em vigor e as normas instltucionaisl

deliberar sobre as indica96es feitas pele Chefe do Departamento. para coordenaQao
de setores especificos de atividadesl

atribuir encargos de ensino, pesquisa e extensio ao pessoal docente que integre o

Departamento, segundo as suas capacidades e especializagaol
aprovar o relat6Ho anual do Departamentol

elaborar os pianos de trabalho do Departamento e a parte que Ihe competir no plano
anual de atividades universitdrias

elaborar as listas de oferta de disciplinas de responsabilidade do Departamenta, bem

homo os respectivos programas, carla horarla. n6mero de cr6ditos, submetendo-os a

aprovagao do Conselho Interdepartarnentall

aprovar os pianos de ensino das disciplines de sua responsabilidadel

apreciar pedidos de afastamento e de transfer6ncia de pessoal docente e de pessoa
t6cnico-administrative;

apreciar as propostas de celebragao de conv6nios que envolvam o Departamento,
submetendo-os aos 6rgaos competentes;

proper a criagao de cargos e fun96es para pessoal docente e t6cnico administrativol

autorizar, no imbito de sua compet6ncia, afastamento de pessoal docents e t6cnico-
administrativo em licenga especiall

elaborar crit6rios de avaliaQao do desempenho do Departamento, incluidos os
servidores docentes e t6cnico-administrativos

deliberar acerca dos relat6rios de docentes afastados para atividades de capacitagaal
encaminhar ao Centro a que este vinculado, o resultado das eleig6es para Chefia,
Vice-CheHa e representantes do Conselhol

exercer as demais atividades atribuidas pele Estatuto, Regiments Gerd e demais
normas institucionais

lv.

v.

VI.

VII.

Vll

lx.

x.

XI.

XII.

XIII.

Xlv.

xv.

XVI.

XVII.

XVIII.

Xlx.

Capitulo V



DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

Art. ll - O Conselho Departamental reunir-se-i ordinariamente a dada 2 meses e, em sess6es

extraordinarlas, sempre que necessario, por iniciativa de seu Presidente ou por solicitagao da
malaria de deus membros

$ 1'. A convocagao do Conselho Departamental sera feita por seu presidente. com a
anteced6ncia minima de 48 horas, mediante correspond6ncia escrita com indicagao da paula dos
assuntos a serem tratados na reuniio

$ 2". A anteced6ncia de 48 horan podera ser abreviada e a paula podera ser omitida quando

ocorrerem motives excepcionais. a serem justlHcados no documents de convocagao ou no initio

da reuniao, e desde que aceitos pda maioria dos membros do Conselho Departamental

Art. 12 - O Conselho Departamental reunir-se-g com a presenQa da maloHa de sous membros,

deliberando peso vote da maioria dos presented a reuniao, salvo nos cason especiais previstos no

Estatuto. no Regiments Gerd ou nas demais normal Instltucionais

$ 1'. Nio servo computadas para efeito de contagem de quorum, as representa96es que nio
estiverem efetivamente preenchidas na data da convocagao da respectiva reuniio

$ 2a. Nio sends alcanQado quorum para realizagao de uma reuniio do Conselho, seri convocada

nova reuniao, em nova data. com anteced6ncia minima de 48 horas

5 3'. Nos castes de convocagao em cargter de urg6ncia para reun16es extraordinarias, serif

Gonsideradas legitlmas as deliberaQ6es com os membros presentes ap6s transcorrido o periods

de I puma) hora da convocagao

Art. 13 - A presid6ncia do Conselho Departamental, na falta ou impediments do seu Presidente e

do seu substituto legal. sera exercida peso professor mais antigo do Departamento.
\

Art. 14 0s membros do Conselho Depadamental terio direito a voz e vote com excegao do

Presidents, a quem compete apenas o voto de desempate

$ 1o. A votagao sera slmb61ica, nominal ou secreta. adotando-se a prlmeira forma, sempre que

uma das dual outras ngo deja requerida ou aprovada pele plenario ou expressamente prevlsta

nas normas pertinentes.

$ 2Q. Nenhum membro do Conselho Departamental podera votar em assunto que sega de seu
interesse direto

Art. 15 - Da decisio do Conselho Departamental gabe, em primeira instancia, pedido de

reconsideragao para o proprio colegiado e, posteriormente, recurse aos 6rgaos superiores, nos
termos do Estatuto e do Regimento Gerd da UFSCar.



Art. 16 - O membro do Conselho Departamental que. por motivo lusts.

reuniao, deve comunicar elsa imposslbilidade, por escrito. a SecretaHa do Departamento

Art. 17 - O Conselheiro que, no decorrer de seu mandato. faltar. sem a devida justificativa, tr6s

vezes consecutivas ou cinco intercaladas, is reuni6es do Conselho Departamental podera ser
excluido. a crlt6rio do pr6prio Conselho

$ tlnico - O membro excluido somente podera ser reintegrado mediante solicitaqao formal diriglda

ao Conselho Departamental e acolhida pele Colegiado

Capitulo VI

DASATRIBUIQ6ES DA CHEFiA

Art. 18 - Compete ao Chafe do Departamento, o qual 6 designado dentre os professores da
Departamenta. na forma dente Regiments Interns, entre outras fun96es decorrentes dessa
condigao

1.

I I .

I I I .

lv.

v.
VI.

convocar e presldir as reunites ordin6rias e extraordindrias do Conselho

Departamental;

administrar e representar o Departamento em todas as instincias cabiveis e de

interesse departamentall

colaborar com as coordena96es de curse na observincia do regime escolar, no
cumprimento dos pianos de ensino e na execugao dos demais pianos de trabalhol

dentificar assiduidade e a produtividade de seus docentes e funciongrios t6cnico-
administrativos

zelar pda ordem no imbito do Departamento

apresentar ao Diretor do Centre, at6 o m6s de dezembro de dada ano, ap6s
aprovagao do Conselho Departamental, o relat6rio de atividades do departamento,

sugeHndo as provid6ncias cabiveis para maier efici6ncia do ensino, da pesqulsa e da
extensaol

encaminhar ao Diretor do Centro, em tempo habil, a discriminagao da receita e da

despesa prevista para o Departamento, coma subsidio a elaboragao da proposta
orgamentaria;

cumprir e fazer cumpHr as disposi96es do Estatuto e do Regiments Gerd, assam

homo as deliberag6es do Departamento e dos 6rgaos superiores e da administragao
setorialda Universidade;

adotar, em casa de urg6ncia, medldas que sejam de compet6ncia do Conselho

Departamental, submetendo o seu ato d ratificagao dente, no puzo mgximo de 72

apresentar ao Diretor de Centro, apes aprovagao do Conselho Depadamental, o

Plano Diretor Bienal das atividades do Departamentol

horas

VII.

VIII.

lx.

x.



XI.

XII.

Xlll

administrar tarefas e prazos para o cumprimento das alribuig6es do Departamento

por parte de deus componentes, bem coma pdas comiss6es assessoras. garantlndo
as decis6es necessdHas para a boa condugao das atividadesl

convocar as elei96es para o Conselho Departamental, designando Comissio
Eleitoral:

Exercer as demais atividades prevlstas no Estatuto, Regiments Gerd e demais
normas institucionais

$ 1'. Das decis6es do Chefe do Departamento cabe o pedido de reconsideraQao a cheHa do

Departamento, em primeira Instancla. e, posteriormente, recurse ao Conselho Departamental

$ 2'. A substltuigao do Chefe do Departamento. em suas faltas e impedimentos, cabe ao Vice

Chefs, designado na forma do Estatuto da Universidade

Capitulo Vll

DASECRETARIA

Art. 19 - O DRNPA conta com uma Secretarla. a qual Gabe, prioritariamente, dar apoio

administrative is atividades da Chefla. em especia

1. execugao das dellbera96es do Conselho Departamentall

11. secretariar as reuni6es do Conselho de Departamento e redigir subs alas

111. atendimento ds sollcitaQ6es dos diversos 6rgaos existentes na Unlversldade.

Inclusive no que se refere a normal e prazos de encaminhamentol

IV. despacho regular de documentosl

V. cumprimento de normal vigentes na Universidadel

vl. controle de frequ6ncia, escala de f6rias e licengas diversas de pessoal docente e
t6cnico-administrativo I

VII. manutengao dos arquivos do Departamento. organizados e atualizadosl

VIII. controle de material permanente e de consume, bem homo a tomada de provid6nclas

para a manutengao do material permanente da unidadet

IX. elaboragao de relat6rios e proletos do Departamentol

X. realizagao de reunites e outros eventos promovidos pele Departamento

\

Paragrafo Onico . Cabe. ainda, a Secretaria, na medida do possivel, atender ds necessldades

dos docentes do Departamento quando ds suas ativldades de ensino, pesquisa e extensio

Capitulo Vail

DA CLCl9AO E MANDATE DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art. 20 - No minima 30 dias antes do t6rmino do mandate dos membros do Conselho. competira a

CheHa do Departamento designer Comissio Electoral que se incumbirg de coordenar o processo



eleitora

$ 1'. A Comissgo Electoral seri composta por um servidor docente. um servidor
administrativo e um discente.

$ 2'. Os trabalhos da Comissio Eleitoral no decorrer da votagao e da apuragao deverio

permanecer acessiveis a qualquer membro do Departamento. vedada, por6m. qualquer
interfer6ncia que venha preludicar seu andamento ou a violagao do sigilo do vote

Art. 21 - Os membros representantes das categorias previstas nos incisos lll, IV e V do artigo 7'.
assam coma deus respectivos suplentes, servo eleitos por seus pares, atrav6s do goto secreto e

universal, observando-se o disposto no Regiments Gerd da UFSCar.

$ 1o. Os representantes dos servidores docentes e t6cnico-administrativos exercerio mandato de

dois anos, renovdvel apenas uma vez.

$ 2'. Os representantes discentes exercerio mandate de um ano. renovivel apenas uma vez

Art. 22 - A escolha do Chefe e do Vice-Chefe do Departamento sera realizada por meir de goto
secrete e universal, pelts docentes e servidores t6cnico-administrativos lotados no DRNPA bem

coma pelts representantes dos alunos regularmente matriculados em curses de graduagao que
sejam oferecidos pele Departamento

Art. 23 - Poderio candidatar-se a Chefia e Vice-CheHa todos os docentes lotados no DRNPA

respeitadas as restri96eslegais

Art. 24 - As inscri96es de candidaturas para chefia e vice-chefia do Departamento serge
realizadas na forma de "chapa". com a expressa indicaQao do candidato a chefe e do candidate a
vice-chafe

$ Onico - As chapas deverio inscrever-se mediante oficio diHgido a Com ss8o Electoral designada

para a conduQao do processo electoral, observando-se o calendgdo electoral previamente
divulgado pda referlda Comissio

Art. 25 - As inscriQ6es de candldaturas para representaQao das categorias docente. de servidores
t6cnico-administrativos e de discentes se fang de forma individual, observando-se o calenddrio
eleitoral previamente divulgado pda referida Comissio

Art. 26 - A c6dula de votagao deverg ser elaborada de modo a conter os componentes da
'cnapa" por ordem dos candidates a chefs de Departamento

$ Onico - Para a escolha de representante de servidores docentes, t6cnico-administrativos e

discentes, a c6dula dever6 identificar dada categoria a ser representada. com o noms de cada um
dos candidatos em ordem alfab6tica



Art. 27 - A eleigao para Chefe. Vice-Chefe e representantes das categorias ocorrerg em data e

local previamente designados pda Comissio Eleitoral

$ 1'. No ato da votagao, os eleitores deverio comparecer munidos de documento de identificagao

e assinar a correspondente lista de votantes.

$ 2'. Serif considerados "vglidos" os votos depositados na urna, contendo a rubrica de pda
menos um dos membros da Comissio Eleitoral e que nio sejam conslderados "brancos" ou

nulls

$ 3'. O vote sera considerado "brando" quando a cddula original nio contiver qualquer marca

grafada peso elector

$ 4'. O veto sera conslderado "null" quando a c6dula original contiver qualquer outra identificaQaa

que ngo o "X" no campo adequado e que permita margem de dOvida quanto a prefer6ncia da
eleitor

$ 5'. A Comissio Electoral podera confeccionar e entregar aos eleitores. no memento da votagao.
duas c6dulas distintas. sends uma delay destinada a escolha de Chefe e Vice- Chefe e a outra

destinada a escolha dos representantes da categoria a que pertence o eleitor.

Art. 28 - Ao final do periods estabelecido para a votaQao, dar-se-6 a apuragao dos votos e, em

seguida. serif divulgados os nOmeros validos. brancos e nulls. assim como os votes de cada um

dos candldatos e os resultados preliminares, assegurando-se, aos interessados. a possibilidade

de interposiQao de recurse

Art. 29 - Serif conslderados eleitos a chapa e os representantes que obtiverem maier nOmero de

votos vAlidos.

$ 1o. Em casa de empate entre chapas, serge considerados, para fins
sucessivamente, os seguintes crit6rios:

al candidate a cheHa com maier titulagao na carreira docentel

bl candidate a chefia com maier tempo de vinculo docente na Unlversidade

c) candldato a chefla com major idade

de desempate

L

$ 2a. Em faso de empate entry candidates is categorias de servidor t6cnico-administrative e
discente, serge considerados, para Hns de desempate, sucessivamente, os seguintes critdrios

al candidate com major tempo de vinculo, na categoHa que pretends representar, na

Universidade;

b) candidate com maier idade

Art. 30 - Competira a Comissio Eleitoral emitir relat6rio que descreverA todas as etapas

reallzadas no decorrer do processo eleitoral, inclusive eventuais impugnaQ6es e recursos,



nOmeros de votes vilidos e ndo validos, absten96es, identificando. ao
para o mandato a se iniciar.

$ Onico - As c6dulas de votagao. devidamente acondicionadas em envelope lacrado contendo as

rubricas da Comissio Electoral, bem coma as vistas de votantes, deverdo ser anexadas ao

relat6rio final, que sera encaminhado ao Conselho Departamental para ci6ncia e posterior
homologaQao polo Conselho de Centro

Art. 31 - Ao Conselho Departamental Gabe optar pda sucessdo dos cargos de cheHa e de vice

ohefia por mecanismo de rotatividade continua dos servidores docentes membros do Conselho

respeitando o perlodo de mandato previsto no $ 1' do artigo 21

CapitulolX

DAS 0iSPOSl96ESFiNAiS

Art. 32 - Os casos omissos no presente Regiments servo resolvidos peso Conselha

Departamental em reuniio ordindria ou extraordinaHa. de acordo com a necessidade que o
assunto exija

Art. 33 - Qualquer alteragao no presente Regiments deverd ser aprovada por. no minima, dais

tergos dos membros do Conselho Departamental, devendo. ainda. ser aprovado pele Conselho de
Centro e homologado pele Conselho Universitdrio

Art. 34 - O presente Regiments entrard em vigor na data de sua homologaQao pele Conselho
Universitario, revogando-se as disposi96es em contr6rio



PROCURADORIAJURIDICA



Secretaria PF/UFSCar

De: Secretdria do Depart. de Recursos Naturais ProteQao Ambiental
<secdrnpa@cca.ufscar.br>
segunda-feira, 27 de abril de 2015 16:45
secpj@ufscar.brt mrsoares@cca.ufscar.for
Camila P de Arruda
Re: Regimento interns.destaques
Regimento Interno do DRNPA - versio da 248a reuniio abri12015 COM
DESTAQUES.docxl Regimento Interno do DRNPA - versio da 248a
reuniao.abri12015.COM DESTAQUES.pdf

Enviado em
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

a

Prioridade: Alta

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Concluida

Categorias: OK

.Rfezada Lucieny.

Conforme solicitado, encaminho, em anexo, o Regimento Interno deste departamento, em formato digita
aprovado na 248e Reuni3o Ordin6ria, realizada em 06 de Abrilde 2015

As adaptag6es apresentadas pelo Conselho do Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental
IDRNPA) na redagao da minuta padrao aprovada pele Conselho Universit6rio, nos artigos 5, 7, 9, 12, 13,
17, 18, 19, 22 e 27, e seus par6grafos, visam a melhor adequagao do texto ao perfile rotinas do DRNPA.
Foram inclusos(i) o par6grafo 3g, no artigo 12, que trata da legitimagao de deliberag6es de reunites
extraordin6rias, convocadas em car5ter de urg6ncia, e(ii) o artigo 31que apresenta um mecanismo
alternativo de sucess3o dos cargos de chefia e de vice-chefia

Atenciosamente

Camila Pessotto de Arruda
Assistente em Administragao
Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental
Centro de Ci6ncias Agrarian - UFSCar
.4raras-SP

'q) 3543-2616

From: Sccretaria PF/UFSCar
Sent: Thursday, April 23, 2015 5:56 PM
To: mrsoares@ufs(
Subject: Regimento interno.destaques

secdrni .ufscar.for

Prezados Senhores

Por solicitagao da Dra. Patricia Ruy Vieira, Procuradora Gerd da UFSCar, informamos que esta
Procuradoria Federal recebeu os autos do processo administrativo que grata da minuta do regimento interno
desse Departamento, para que proceda a anflise juridica

No entanto, constatou-se que nio foram destacados e devidamente identificados, na minuta apresentada para
analise, os artigos em que foram adotadas redag6es altemativas a minuta padrao(inclusive os amigos 7', 9' e
22), justiflcando eventual redagao que n5o seja aquela aprovada REID Conselho Universitgrio.

A identiHicagao desses artigos 6 resultante de recomendagao desta PF, acolhida pelo Conselho Universit&io.
e visa agilizar a anflise das dezenas de regimentos internos que tramitario pda PF/UFSCar.



Sendo assim. solicitamos o encaminhamento do arquivo digital do regimento interno proposto, bem homo

que sqa' infomlada se foi adotada redagao diferente da minuta padrao aprovada polo Conselho Universitario:
explicitando, nesse casa, os motivos da alteragao realizada.

Atenciosamente

Lucielty Natitielty Goes Saito
Procutlxdotia Federaljltnto & UFSCar
(16) 3351-8106

Este email este limpo de virus e malwares porque a protegao do gyg$1l AnUv rus esb ativa



ADVOCACIAGERALDA UNiAO
PROCURADORIAGERALFEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

PARECER Ng 281/2015/PF/UFSCar/PGF/AGU

pPROCESSO NQ 23112.001128/2015-13

INTERESSADO: DRNPA/CCA/UFSCar

ASSUNTO: Anilise de minuta de regimento interno do Departamento de Recursos
Naturais e Protegao Ambiental

ENCAMINHAMENTO; DRNPA/CCA/UFSCar

1. Anilise de minuta de regimento interno do
Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental

11. Proposta elaborada a partir de minuta-padrao
previamente aprovada pelo Conselho Universit6rio
I I I .

lv.
Aprovagao parcial da proposta apresentada
Recomendag6es

SenhorChefe

1. 0 presente expediente velo a esta Procuradoria Federal para an61ise da
minuta de Regimento Interno do Departamento de Recursos Naturais e Protegao
Ambiental, elaborada a parter da minuta padrao aprovada pelo Conselho Universit6rio,
conforme Resolugao ConsUni789/2014

2. Em an61ise iminuta ora apresentado. especificamente no tocante aos
artigos alterados em relagao a minuta padrao aprovada pelo CONSUNI, e que foi
devidamente aprovado pelo Conselho do CCA, verifica-se que o texto este compatfvel a
legislagao federal vigente, mas merece alguns reparos visando compatibiliz6-1o ao
Estatuto e Regimento Gerd da UFSCar e. ainda. com a minuta-padrao aprovada pelo
Conselho Universit6rio

3. De fate, conforme se verifica pda leitura da minuta encaminhada is fls.
03-06, o departamento proponente apresentou alterag6es significativas nos artigos que
tratam da representagao das categorias no conselho departamental e, ainda, nos
artigos 12 e 31 da minuta padrao

4. Primeiramente, no que diz respeito a composigao do Conselho
Departamental, a minuta prev6 que esse colegiado sera constitufdo pelo chefe e vice-
chefe, por todos os docentes lotados no Departamento, um representante dos
servidores t6cnico-administrativos e por representantes do corpo discente do Curso de
Graduag5o nos quads os docentes do DRNPA ministram disciplinas

l
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5. Com relagao aos representantes discentes. especificamente. a proposta
prev6 que essen servo eleitos e/ou indicados por.Sous p.ares. sendo que a representagao
discente nio poder6 ultrapassar 15% da composigao total do Conselho

6. Observando-se a composigao do colegiado. observa-se que a definigao do
nu'mero de representantes docentes atende a legislagao federal vigente. na medida em
que se constata que o Conselho Departamental sera composto por todos os docentes, e
que a representag3o das outras categorias nio atingir6 30% do total de membros do
colegiado
7. Ademais, houve a definigao do universe de elegiveis (e por consequ6ncia,
dos eleitores) para a escolha dos representantes dos estudantes de graduagao. k..,
8. No entanto, a minuta prev6 a possibilidade de que os representantes

lku i I.?s£q')gRI iljsi==zt':'bR : ;: :: ='!!:.ii;=:
representagao de categoria (deja de estudantes. seja de servidores t6cnico-
administrativos).
9. lsso porque os artigos 25 e 26 do Regiments Gerd .da Universidade
preveem que a forma de escolha de representantes para 6rgaos colegiados se dad por
memo de eleigao em que sejam respeitadas as seguintes prescrigoes:

a) sigilo de veto e invioiabiffdade da urns;
b) apuragao imediatamente apes a votag6o, asseguradas a exatidio dos
resultados e a possibilidade de apresentagao de recursos;

c} identificagaa no ato de votagio e assinatura da lists de votantes
correspondence

10. Portanto. o preenchimento de representa(lao de categoria por. outro.meio
que nio seja a eleigao nio tem amparo no Regimento Gerd da UFSCar. devendo ser
alterada a proposta dos artigos 5e e 9a da minuta apresentada
11. Ainda com relagao aos aspectos de eleigao, entendemos que tamb6m
deveri ser retificado o texto do artigo 22, na medida em que a proposta estabelece um
rnecanismo de eleigao indireta. na qual apenas os representantes de estudantes
votariam para a escolha de chefe e vice-chefe
12. No entanto. o Regimento Gerd da UFSCar estabelece a eleigao direta
como forma de escolha de representantes e dirigentes, de modo a que cada integrante
da comunidade universitiria tenha direito a exercer seu voto

L

13. Por fim, e por raz6es semelhantes aquelas ja
reparo o texto proposto no artigo 31 da minuta de regimento

referidas acima merece

2
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14. lsso porque a escolha de chefe e vice-chefe de departamento dever6 se
dar por meir de eleigao, n5o havendo amparo no Estatuto e Regiments Gerd da UFSCar
para que outro mecanismo (coma o de rodfzio) deja estabelecido e adotado

15. A16m dos aspectos pertinentes a representagao de categorias e is formas
de escolha de representantes. e prosseguindo na leitura da minuta apresentada.
entendemos que merece reparo o parigrafo 3Q do artigo 12

17. No entanto. tal previsao nio tem amparo no Estatuto e Regimento Gerd
da UFSCar, em especia] em seu artigo ].6 deste, que trata da convocagao e deliberaG6es
dos 6rg3os deliberativos (como 6 o caso do Conselho Departamental).

18. Se por um lado 6 compreensfvel que surjam mat6rias que demandem e
justifiquem a convocagao de reunites extraordinirias. a insufici6ncia de quorum deveri
resultar na convocagao de nova reuniio, de modo a assegurar que a delibera€1ao das
mat6rias. de compet6ncia do Conselho Departamental se faga com a presenga da
maioria de seus membros.

19. Nio havendo qu6rum para a deliberagao em reunites extraordinirias. o
artigo 37, inciso V do Regiments Gerd (contemplado tamb6m na minuta padrao de
regiments interns aprovado pele ConsUni) autoriza que o chefe do Departamento,
adote as medidas de urg6ncia, submetendo-as, ao Conselho Departamental, para
ratifica€ao

20. Portanto. com esse mecanismo previsto no Regimento Gerd, a
impossibilidade de realizagao das reuni6es extraordin6rias (por insuflciente de quorum)
nio impedir6 que o chefe do Departamento venha a adotar medidas que se justifiquem
urgentes, e que posteriormente deverio ser explicitadas ao colegiado, para ratificagao

21. Sendo assim. e ante a aus6ncia de amparo regimental. entendemos que
deva ser suprimido o j6 referido parigrafo 3Q do artigo 12 da minuta apresentada

22: Quanto ds demais alterag6es propostas na minuta apresentada
entendemos que.nada obsta o seu acolhimento, na medida em que n3o conflitam com o
que disp6e a legislagao federal, tampouco com os dispositivos estatutirios e
regimentais.

23. Sendo assim, restituo os autos ao Departamento proponente para que
reavalie a proposta de fls. 02-06 a partir das ressalvas indicadas neste Parecer

CONCLUSAo

.g
3
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24. Ap6s a reanilise pelo Departamento proponente, este dever6 restituir os
autos para nova anilise desta Procuradoria Federal.

E o parecer. s.m..

Sio Carlos, 29 de maio de 2.015

Patricia Ruy Vieira
Procuradora Gerd - PF/UF5Car
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Oficio CCA/DRNPA Ro 043/2015.
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Auras - SP, 06 de outubro de 2015

lima. Sra

Patricia Ruy Vieira
Procuradora Gerd
PF/UFSCar

,...\ Prezada

Encaminhamos a V.Sa. o Regimento Interno do DRNPA apes a rean61ise solicitada por esta Procuradoria

Federal, em total concordincia aos termos indicados no Parecer n ' 281/201 5/PF/UFSCar/PGF/AGU, e aprovado na

250' Reunido Ordindria do Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental, realizada em 05/1 0/2015.

Sem mats para o momento, coloco-me a disposigao para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Prof. Dr. RubismarStolf
ChefedoDRNPA

Liniversldade federal de Sio Carlos
CC&llUa as
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Regimento Interno do

Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental

DRNPA

Capitulol

DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS NAWRAIS E PROTE9AO AI BIENTAL

Art. lo - O Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental, doravante denominado

DRNPA, constltuido nos termos do Estatuto e do Regiments Gerd da UFSCar, tem suas
atividades regulamentadas pele presente Regimento Interno.

Art. 2' - O DRNPA abrange as areas e sub&reas do conhecimenR) relacionadas a Grande Area

das Ci6ncias Agrartas, de acordo com as especincidades do trabalho em ensino. pesquisa e
extensao. agrupando docentes com formaQao acaddmica aim.

Capituloll

DOSOBJETIVOS

Art. 3o - O DRNPA tem coma objelvo gerd conbibuir para o aprofundamento e a reHexgo te6Hco-

pralca do enslno, pesqulsa e extensgo em Ci6ncias Agrarian, propondo-se a

1. produzir conhecimento nas areas de Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia

Florestale Engenharia Agrlcola, e campos mulldisclplinares em que este
contribuiQao deja perUnente

11. analisar e sistemalzar o conhecimento produzido nas areas de Agronomia, Recursos

Florestais e Engenharia Florestal e Engenharia Agricola para seu aprofundamento e

reHexgo no campo te6ricc-praUco do ensino, pesquisa e extensaol

ill. tornar acessivel a comunidade o conhecimento produzido nas areas de Agronomia,
Recursos Florestais e Engenharia Florestale Engenharia Agricola, em especial:

a. prestar servigos integrados a inveslgagao cientilca e a formaQao de alunosl

b. fomentar e divulgar o conhecimento cienHfico e tecno16glcol

c. contribuir para a formagao, especializagao, aperfeigoamento e atualizagao de
proissionais no que tbr relaHvo ds leas de Agrorpmia, Recursos Floreslais e

Engenharia F+oreslale Engenharia Agricola e perbnente a atuaQao proissional nas

subAreas de Cidncia do Solo, Fitotecnia, Manejo e Tratos Culturais, Mecanizagao
Agricola, Mablogia, Parquet e Jardins, Agrorneteorok)gla, Conservagao de Bacias

HidrogrMcas, Recuperacao de Areas Degradadas, Engenharia de Agua e Sob, e
Irrigagao e Drenagem
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d. contribuir para a formagao de pesquisadores em Agronamia, Recursos Florestais l;Z=cKnu®
e Engenharia Florestal e Engenharia Agricola e em campos multidisciplinares aHnsl

e. oferecer assessors a e consultoria sobre assuntos que integram as areas de
conhecimento abrangidas peso DRNPA

Capituio lll

DAORGANIZAgA0

Ad. 4o - A administragao da DRNPA 6 constituida

1. peso Chefe do Departamentol

11. pele Conselho Departamental

Art. 5' - O Chefs e o Vice-Che do Departamento sio nomeados pele Diretor do Centro de

Cidncias Agrarias. a partir de processo interno de eleigao direta, homologado pelo Conselho de

Centro e realizado junto aos docentes e servidores t6cnico-administratlvos do DRNPA. bem coma

palos representantes legalmente eleitos e regularmente matHculados em curses de graduagao
que sejam oferecidos pele Departamento /

$ Unico - O mandate do Chefe e do Vice-Chefe do Departamento 6 de dais ands, permitlda uma
recondugao.

Art. 6' - O Conselho Departamental 6 6rgao deliberative superior do DRNPA para assuntos
pertinentes a administragao acad6mica do Departamento

Art. 7a
1 .
I I .
I I I .

lv.

O Conselho Departamenta16 constituido pelts seguintes membros

polo Chefe do Departamento, coma seu presidentel

pele Vice-Chefe, coma seu vice-presidenlel
por todos os docentes lotados do DRNPA

por representantes do corpo discente dos curses de graduagao. observado o limite

de 15% jquinze por cents) do total de membros do Conselhol

por um representante dos servidores t6cnico-adminlstrativo lotados no DRNPAv.

Art. 8o - O representante do corps t6cnico administrativo, bem coma seu suplente, sera eleito por
seus pares

,q

Ad. 9' - Os representantes do corpo discente junta ao Conselho Departamental serge eleitos

entre alunos regularmente matriculados em curses de graduagao nos quaid os docentes do
DRNPA ministram disciplinas.

\}..,,

$ Onico - Os representantes do corpo discente. bem como os deus suplentes, serif eleitos por
deus pares



CapitulolV

DAS ATRIBUIQ6ES DO CONSELHO DEPARTXMENTAL

An.IO
1 .

Compete ao Conselho Departamental do DRNPA

elaborar e modiicar o regimento interns do Departamento, mediante ato a ser

aprovado peso Conselho de Centro e homologado pele Canselho Universitirio

propor proxHd6ncias de ordem didatica, cienti$ca e administralva que julgar
aconselh6veis ao bam andamento das alvidades do Departamenh)I

elaborar e aprovar o Plano Diretor do Departamentol

conslituir e exlinguir, no imbito de sua compe16ncia, comiss6es permanentes e
provis6rias, estabelecendo suas atribuiQ6es e composi96esl

proper a abertura do concurso pOblico para o preenchimento de vagas de pessoal

docent e t6cnico-administraUvo e de processo de selegao para probssor subsltuto e

professor visitante, respeitadas a legislagao em vigor e as normal ins6tucionaisl

deliberar sabre as indica96es feitas pele Chefe do Departamento, para coordenaQao
de setores especiicos de alvldadesl

atribuir encargos de ensino, pesquisa e extensio ao pessoal docente que integre o

Deparbmento, segundo as suas capacidades e especializaQaol

aprovar o relat6rio anual do Departamentol

elaborar os pianos de trabalho do Departamento e a parte que Ihe compelr no plano
anual de aHvidades universitarias;

elaborar as vistas de oferta de disciplinas de responsabilidade do Departamento, bem

coma os respeclvos programas, carla horaria, nOmero de cr6ditos, submebndo-os a
aprovagao do Conselho Interdepartamentall

aprovar os pianos de ensino das disciplinas de sua responsabilidade;

apreciar pedidos de afastamento e de transfw6ncla de pessoal docente e de pessoal
t6cnico-administrative;

apreciar as propostas de celebragao de conv6nios que envolvam o Departamento,
submetendo-os aos 6rgaos competentesl

proper a criaQao de cargos e funQ6es para pessoal docente e t6cnico adminisbalvol

autorizar, no imbito de sua compet6ncla, afastamento de pessoal docente e t6cnico-
administratlvo em licenga especialt

elaborar crtt6iios de avaliagao do desempenho do Deparbmento, incluidos os
servidores docentes e t6cnico-adminisbatlvos ;
dellberar acerca dos relat6rios de docentes afastados para alvidades de capacitagaol

encaminhar ao Centro a que este vinculado, o resultado das elek6es para Chena,
Vice-Chefia e representantes do Conselhol

exercer as demais abvidades abibuidas pele Estatuto, Regimento Gerale demais
normas institucionais.

I I .

I I I .

lv.

v.

M.

UI.

Mll.

lx.

x.

XI.

XII.

XIII.

Xlv.

xv.

xv.

XMI.

XWll.

Xlx.



''\.PCapitulo V

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

Art. 11- 0 Conselho Departamental reunir-se-g ordinariamente a cada 2 meses e. em sess6es

extraordinarias, sempre que necessario, por iniciativa de seu Presidente ou por solicitag3o da
maioria de deus membros.

$ 1'. A convocaQao do Conselho Departamental sera feita por seu presidente, com a

anteced6ncia minima de 48 horan, mediante correspond6ncia escrita com indicaQao da pauta dos
assuntos a serem tratados na reuni3o.

$ 2". A anbced6ncia de 48 horan podera ser abreviada e a pauta podera ser omilda quando
ocorrerem molvos excepcionals, a serem juslHcados no documento de convocagao ou no inicio

da reuniao, e desde que aceitos peta maioHa dos membros do Conselho Departamenfal.

Art. 12 - O Conselho Departamental reunir-se a com a presenga da maiorla de sells membros,

deliberando REID veto da maioria dos presentes a reuniao, salvo nos cason especiais previstos no
Estatuto, no Regimento Gerd ou nas demais normal insbtucionais

$ I '. Ngo serif camputadas para efeilo de contagem de quorum. as representaQ6es que n3o
eslverem efelvamente preenchidas na data da convocagao da respectiva reuni8o.

$ 2'. Nio sends alcangado quorum para realizaQao de uma reuniio do Conselho, sera convocada

nova reuniao, em nova data, com anteced6ncia minima de 48 horas

Art. 13 - A presid6ncia do Conselho Departamental, na falta ou impedlmento do seu Presidents e

do seu subsHtub legal, sera exercida pele prolbssor maid anHgo do Departamento.

Art. 14 - Os membros do Conselho Departamental terio direito a voz e voto com excegao do
Presidente, a quem compete apenas o voto de desempate.

$ 1o. A votaQao sera simb61ica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira forma, sempre que

uma das duas oubas nio deja requerida ou aprovada pele plenarlo ou expressamente prevista
nas normal pertinentes.

5 2o. Nenhum membro do Conselho Departamental podera votar em assunR) que =ja de seu
interesse direto.

Art. 15 - Da decisgo do Conselho Departamental Gabe, em primeira insHncia, pedido de
reconsideraQao para o proprio coleglado e. posteriormente, recurse aos 6rgaos superiores, nos
termos do Estatuk) e do Regiments Gerd da UFSCar.
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Art. 16 0 membro do Conselho Departamenbl que, por molvo gusto. n8o puder comparecer i\.au . '"/
reuniao, deve comunicar essa impossibilidade, por escrib, a Secretaria do Departamento. ' l:£3BlgDV

q6

Art. 17 - O Conselheiro que, no decorrer de seu mandate, faltar, sem a devida juslficalva, tr6s

vezes conseculvas ou cinco intercaladas, is reunites do Conselha Departamental podera ser
excluido, a crit6rio do pr6prio Conselho

S Onico O membro excluido somente podera ser reintegrado mediante solicitagao formal dirigida

ao Conselho Departamentale acolhida pele Colegiado.

Capitulo VI

DASATRIBUl96ESDA CHEFIA

Art. 18 - Compete ao Chefs do Departamento, o quaid designado dentre os professores do
Departamento, na forma dente Regimens Interns, entre outras fun96es decorrentes dessa
condiQao:

1 .

I I .

I I I .

lv.

v.
VI.

convocar e presidir as reunites ordindrias e extraordingiias do Conselho
Departamentall

adminisbar e representar o Departamento em today as ins8ncias cabiveis e de
interesse departamentall

colaborar com as coordena96es de curse na observincia do regime escolar, no
cumprimento dos pianos de enslno e na execugao dos demais pianos de trabalhol

idenlicar assiduidade e a produOvidade de deus docentes e funcioniHos t6cnico-

administralvos;

zelar pda ordem no imbito do Departamentol

apresenhr ao Direbr do Centro, at6 o m6s de dezembro de cada ano, apes
aprovaQao do Conselho Departamental, o relat6Ho de ahvidades do departamento,

sugertndo as provid6ncias cabiveis para maior eHci6ncla do ensino, da pesquisa e da
extensao;

encaminhar ao Diretor do Cento, em tempo habil, a discriminagao da receita e da

despesa prevista para o Departamento, coma subsidio a elaboragao da proposta
orgamentarial

cumpdr e fazer cumprir as disposb6es do Estatulo e do Regiments Gems, assim

como as delibera96es do Departamento e dos 6rgaos superiores e da administragao
setorial da Universidade;

adotar, em casa de urgencia, medidas que sejam de competencta do Conselho
DepadamenU, submetendo o seu ato a rabficagao dente, no puzo mdximo de 72

apresentar ao Diretor de Centro, apes aprovagao do Conselho Departamenhl, o
Plano Dintor Bienal das aHvidades do Departamentol

adminisbar tarefas e prazos para o cumprimento das atribuig6es do Departamento

horas

MI.

Wll.

lx.

x.

XI.
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por parte de deus componentes, bem coma pdas comiss6es assessoras, garanUndd<©%. . "/
as decis6es necessdrias para a boa condugao das aHvidadesl ' 'elSeeXf}
convocar as eleig6es para o Conselho Departamental, designando Comissio
Eleitoral

Exercer as demais alvidades previstas no Estatuto, Regiments Gerale demais
normas institucionais.

q0

XII.

Xlll

$ 1'. Das decis6es do Chefs do Departamento cabe o pedido de reconsideragao a chela do

Departamento, em primeira instancia, e, posteriomiente, recurse ao Conselho Departamental.

$ 2'. A subsHtulgao do Chefs do Departamento, em suas faltas e impedimentos, Gabe ao Vice-
Chetb, designado na forma do Estatuto da Universidade.

Capitulo Vll

DASECRETARIA

Art. 19 - O DRNPA conta com uma Secretaria, a qual cabe, prioritariamente, dar apoio
adminislrativo ds alvidades da Cheia, em especlal

1. execugao das deliberag6es do Conselho Departamentall

11. secretariar as reunites do Conselho de Departamento e redigir suas atasl

111. atendimento is solicita96es dos diversos 6rgaos existentes na Universidade,

inclusive no que se revere a normal e prazos de encaminhamentol

despacho regular de documentos

cumprimento de normas vigentes na Universidade;

controle de ftequencia, escala de f6rias e licengas diversas de pessoal docents e
t6cnico-adminisbativo:

manutengao dos arquivos do Departamento, organizados e atualizadosl

controle de material permanente e de consume, bem coma a tomada de providencias

para a manutengao do material permanente da unidadel

elaboragao de relat6rios e projetos do Departamentol

realizaQao de reunites e outros eventos promovidos peso Departamento

lv.

v.
M.

WI.

Mll.

lx.

x.

Parigrafo Unico - Cabs, ainda, a Secretada, na medida do possivel, atender ds necessidades

dos docentes do Departamento quanto ds suas alvidades de ensino, pesquisa e extensio

Capitulo Vllt

DA ELEt9AO E MANDATO DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art. 20 - No minima 30 dias antes do t6rmlno do mandate dos membros do Conselho, compeUra a

CheHa do Departamento designar Comissio Eleitoral que se incumbiri de coordenar o processo
electoral
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um servldor t6cnico- q%1l;!B!©,/$ 1o. A Camissio Eleitoral sera composta por um servidor docente
administrativo e um discente.

$ 2'. Os trabalhos da Comissgo Eleitoral no decorrer da votagao e da apuraQao deverio

permanecer acessiveis a qualquer membro do Departamento, vedada, por6m. qualquer
inteder6ncia que venha prqudicar seu andamento ou a violaQao do sigilo do veto.

Art. 21- Os membros representantes das categorias previstas nos incisos lll, IV e V do arHgo 7'.
assam como seus respecOvos suplentes, ser80 eleitos por seus pares, atrav6s do voto secreto e

universal, observando-se o disposto no Regiments Gerd da UFSCar.

$ 1o. Os representantes dos servidores docentes e t6cniccHadminlstrabvos exercerio mandate de

doin anos, renovivel apenas uma vez

$ 2o. Os representantes discentes exercerio mandate de um ano, renovdvel apenas uma vez

Art. 22 - A escolha do Chefs e do Vice-Chefe do Departamento sera realizada por meir de vote
secrete e universal, pelts docentes e servldores t6cnico-administra6vos lotados no DRNPA bem

como pelts alunos regularmente mabiculados em curios de graduagao em que sham oferecidas
discipllnas pele Departamento

Art. 23 - Poderio candidatar-se a Chetia e Vice-Chefia todos os docentes lotados no DRNPA

respeitadas asrestrig6eslegais

Art. 24 - As inscrig6es de candidaturas para chefia e vice-cheia do Departamento serge

realizadas na forma de 'chapa ', com a expressa indicagao do candidate a chefs e do candidate a
vice-chefe

$ Onico - As chapas deverio inscrever-se mediante alicia dirigido a Comissio Electoral designada
para a condugao do processo eleibral, observando-se o calenddrio electoral previamente
divulgado pda referida Comissio

Art. 25 - As inscri®es de candldaturas para representagao das categorias docente, de servidores

t6cnico-adminisbalvos e de discentes se farc de forma individual, observando-se o calenddrio

electoral previamente dlvulgado peta refertda Comissio.

Art. 26 - A c6dula de votagao deverg ser elaborada de modo a center os componentes da
'chapa", por ordem dos candidatos a chefe de Departamento.

$ Onico - Para a escolha de representante de servidores docents, t6cnico-adminisbalvos e
discentes, a c6dula dever6 idenHficar cada categoria a ser representada, com o nome de dada um
dos candidates em ordem alfab61ca
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Art. 27 - A elebao para Chefe, Vice-Chelb e representantes das categorias ocorreri em data e o%o . ,.a
local prevlamenle designados peta Comissio Eleitoral. :"tile!#'P

q

$ 1o. No ato da votaQao, os eleitores deverio comparecer munidos de document) de idenlicaQaa
e assinar a correspondente lista de votantes.

S 2o. Serif considerados 'vglidos' os votes depositados na urna, contendo a rubrica de peso

ments um dos membros da Comissgo Eleitorale que nio sham considerados "brancos' ou
nulls

S 3'. O veto sera considerado "branch ' quando a c6dula original nio conover qualquer marca
granada pele elelR)r.

$ 4'. O voR) sera considerado 'nub ' quando a c6dula original conover qualquer outra idenlHcagao

que nio o ')C no campo adequado e que permRa margem de dOvida quando a prefer6ncia do
eleitor

$ 5o. A Comissio Eleitoral podera confbccionar e entregar aos eleitores, no memento da votagao,
dias c6dulas disHntas, sends uma delay deslnada a escolha de Chefs e Vice- Chelb e a cuba

deslnada a escolha dos representantes da categoria a que pertence o eleitor.

Art. 28 - Ao hal do pertodo estabelecido para a votagao, dar-se-i a apuraQao dos votes e, em

seguida, serif divulgados os nOmeros validos, brancas e nulls, assim coma os votes de cada um

dos candidates e os resultados preliminares, assegurando-se, aos interessados, a possibilidade
deinterposigao derecurso.

Art. 29 - Serif considerados eleitos a chapa e os representantes que obtlverem major nOmero de
voids villdos

$ 1o. Em casa de empate entre chapas, serif considerados, para ins
sucessivamenb, os seguintes crit6rlos:

a) candidate a cheHa com major Utula98o na carreira docentel

b) candidate a cheia com major tempo de vinculo docents na Universidade

c) candidato a cheHa com maier idade.

de desempate

$ 2o. Em casa de empate entre candidates is categorias de servidor t6cnico-administrabvo e

discente, serif considerados, para Hns de desempate, sucessivamente, os seguintes cribrfos

a) candidate com maier tempo de vinculo, na categona que pretende representar, na
Univenidadel

b) candidate com major Idade

Art. 30 - CompeHr6 a Comissgo Eleitoral emiOr relat6rio que descreveri today as etapas

realizadas no decorrer do processo electoral, Inclusive eventuais impugna96es e recunos,
nOmeros de voss v61idos e nio validos, absten96es, idenHicando, ao anal, os candidates eleitos
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para o mandate a se iniciar.

$ Onico - As cddulas de votaQao, devidamente acondicionadas em envebpe lacrado contends as

rubricas da Comissio Eleitoral, bem homo as vistas de votantes, deverio ser anexadas ao

relat6rio hal, que sera encaminhado ao Conselho Departmental para ci6ncia e posterior
homologagao pele Conselho de Cents

CapitulolX

DASDISPOSl90ESFINAIS

Art. 31- Os casos omissos no presente Regiments servo resolvldos pele Conselho

Departamental em reuniio ordindria ou extraordinaia, de acordo com a necessidade que o
assunto exija.

Art. 32 - Qualquer alteragao no presente Regirnento deverd ser aprovada por, no minirm, dots

tergos dos membros do Conselho Departamental, devendo. ainda. ser q)rovado pele Conselho de
Centro e homologado pele Conselho Universitgrio.

Art. 33 - O presence Regimento entrarg em vigor na data de sua homologaQao pele Conselho
Universitano, revogando-se as disposi96es em contririo

p\pFovDdFnn.;;lg$11. .rena o
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ADVOCACiAGERALDA UNiAo
PROCURADORIAGERALFEDERAL

PROCURADORIA FEDERALJUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

PROCESSO NO 23112.001128/2015-13
PARECER NQ 561/2015/PF/UFSCar7PGF/AGU

INTERESSADO: DRNPA/CCA/UFSCar

ENCAMINHAMENTO; DRNPA/CCA/UFSCar

ASSUNTO: An61ise de minuta de regimento
Naturais e Protegao Ambiental.

nterno do Departamento de Recursos

1. An61ise de minuta de regiments interno do
Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental

11. . Proposta elaborada a parter de minuta-padrao.
previamente aprovada pelo Conselho Universitirio
111. Aprovagao com ressalvas

IV. Recomenda96es

Senhor Chefe

1.. 0 presente expediente velo a esta Procuradoria Federal para rean61ise da
minuta de Regimento Interns. do Departamento de Recursos Naturais e ' Proteg5o
Ambiental. elaborada a partir da minuta padrao aprovada pelo Conselho 'Universitirio.
conforme Resolugao ConsUni 789/2014

2. Em anilise anterior. realizada com relagao a minuta apresentada is fls.
02-06. esta Procuradoria Federal expediu o Parecer 281/2015 (fls. 08-09) no qual
apontava adequag6es a serem feitas no texto

3: O,Departamento encaminha, agora, nova minuta (fls. 11-19) que ora sera
objeto de rean61ise desta Procuradoria Federal

4. Primeiramente observa-se que peso texto do artigo 5Q da minuta, fica
prevista a escolha de Chefe e Vice-Chefe. por memo de eleigao direta realizada junto a
docentes e servidores do Departamento, bem como "representantes legalmente eleitos
e regulamente matriculados em curso de graduag5o que sejam oferecidos pele
Departamento

5. Ocorre que o universo de eleitores para fins de escolha de chefia e vice-
chefia de departamento nio se restringe aos "representantes legalmente eleitos e
regulamente matriculados

6. Conforme disposigao estatutiria e regimental. o Chefe e Vice-Chefe do
Departamento 6 eleito pelo grupo de alunos. sendo necess6rio, no regimento interno do
departamento, delimitar esse universe (dentre alunos de graduagao e de p6s-
graduagao)

l
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PARECER NP 561/2015/PF/UFSCar/PGF/AGU

7. Assam, na medida em que o regimento interno ora encaminhado delimitou

i n :lille j!$:XH X S B
bem como para a eleigao do representante da categoria
8. O artigo 5Q deveri entio, ser maid uma vez alterado. de m.odo a.prever
que chefe e vice-chefe serif eleitos em processo de eleigao direta realizada junto a
docentes e servidores t6cnico-administrativos lotados no DRNPA. "bem como pelts
a uno em curio de graduagao que sejam oferecidos pelo
Departamento '

9. No parigrafo Onico desse mesmo artigo 5e, foi suprimido o termo
consecutiva", que adjetivava a "recondugio

10. Embora nio haja 6bice a supressao realizada. entendemos conveniente
que se alerte para o fato de que aquele docente que venha a exercer.,,um mandato de
chefia somentb podera exerc61-lo mats uma Onica vez. consecutiva ou nio

ll. lsso podera gerar uma situagao em que, por exemplo, um determinado
docente que exerga o mandate em dais periodos segu dos (por ex.e.mplo. 2016 a 2013)
nao podera mais, durante sua carreira docente na UFSCar, candidatar-se a chefia do
depa rta mento .
12. Se essa 6 a intengao do colegiado que propos a minuta ora em anilise, o
texto podera ser mantido como se encontra

13. Mats adiante, o artigo 21 merecer6 corregao. lsso porque em seu texts
este prevista a forma de escolha dos representantes de carla categoria. (docente.
discente e t6cnico-administrative). sends que a tear do artigo 7e, 111, da redagao L
proposta, todos os docentes do Departamento comporao o conselho
14. Sendo assam. o artigo 21 dever6 ser retificado para que conste que as
categorias "previstas nos Incisos IV e V do artigo 7a, assim como seus respectivos
supl8ntes, servo eleitos por seus pares (...)"

-/

15. Quanto ds demais alterag6es propostas na minuta apresentada
entendemos que nada obsta o seu acolhimento, na medida em que nio conflitam com o
que disp6e a legislagao federal, tampouco com os dispositivos estatut6rios e
regimentais

CONCLUSAO

16. Sendo assim. restituo os autos ao Departamento proponente para que
reavalie a proposta de fls. 12-19 a partir das ressalvas indicadas neste Parecer.

.g
2
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17. Ap6s a reanilise pelo Departamento proponente, e se acatadas as
ressalvas acima indicadas, os autos poderao ser encaminhados a SOC para que o
Regiments Interno seja submetido a deliberagao do Conselho Universit6rio

E o parecer, s.m.j

Sio Carlos, 27 de novembro de 2.015

Patricia Ruy Vieira
Procuradora Gerd - PF/UFSCar



: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
=To!!R CENTRO DE Cl£NCIAS AGRARIAS

Departamento de Recursos Naturais e Protegao

, SP. Fone/Fax (019) 3543-2616
Oficio CCA/DRNPA Ro 010/2016

Auras - SP, 26 de fevereiro de 201 6

lima. Sra

Patricia Ruy Vieira
Procuradora Gerd
PF/UFSCar

Prezada

Encaminhamos iV.Sa. o Regimento Interno do DRNPA ap6s a reanilise solicitada por esta Procuradoria

Federal, em total concordincia aos termos indicados no Parecer n ' 561/201 5/PF/UFSCar/PGF/AGU, e aprovado em

ad referendum pda chefia, nesta data. Sua homologagao ocorreri na pr6xima reuniio do Conselho do

Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposigao para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

ChefedcDRfVPH

Unlversid3d fccleml de S$o Carlos
CC,iMrares
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Regimento Interno do

Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental

DRNPA

r4.

Capftulol

DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS NA'WRAIS E PROUgAO AMBIENTAL

Art. I ' - O Departamento de Recursos Nahirais e ProteQao Ambientd. daravante denominado

DRNPA, consHtuido nos tempos do Estatuto e do Regiments Gerd da UFSCar. tem suas
aOvidades regulamenbdas pele presente Regimento Interno.

Art. 2' - O DRNPA abrange as areas e sub&eas do conhecimenb relacionadas a Grande Area

das Ci6ncias Agranas, de acordo com as especiicidades do trabalho em ensino. pesquisa e
extensao, agrupando docentes com formagao acad6mica afim

Capituloll

DOS OBJEnVOS

Art. 3' - O DRNPA tem coma objelvo gerd conHbuir para o q)rofundamento e a reHexgo te6Hco-

pralca do ensino, pesquisa e extensio em Ci6ncias Agrarian. propondcFse a:

1. produzir conhecimento nas areas de Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia
Florestale Engenharia Agricola, e campos mulldisciplinares em que etta
contribuigao bela pertinente

11. analisar e sistemaOzar o conhecimenk) produzido nas areas de Agronomia, Recursos

Florestais e Engenharia Florestal e EngenhaHa Agricole para seu aprofundamento e

relexgo no campo te6rico-pralco do ensino, pesquisa e extensgo

lil. tornar acessivel a comunidade o conhedmenb produzido nas areas de Agronomia.

Recursos Florestais e Engenharia Florestal e Engenharia Agricola, em especlal

a. prestar servigos inbgrados a inveslgagao cientilca e a formagao de alunosl

b. fomentar e divulgar o conhecimento cientifico e tecno16gico;

c. contribuir para a formagao, especializaQao, aperfeigoamento e atualizagao de
proissionais no que for relaUvo ds areas de Agronomia, Recursos Florestais e

Engenharia Florestal e Engenhaia Agricole e pednente a atuaQao professional nas

subireas de Ci6ncla do Solo, Fitotecnia, Manejo e Tratos Culturais. MecanizaQao

Agrlcola, Matologia, Parques e Jardins. Agrorneteorok)gia, ConservaQao de Bacias

Hidrogralcas. Recuperacao de Areas Degradadas. Engenhaia de Aqua e Solo, e
IrrigaQao e Drenagem
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d. contHbuir para a formagao de pesquisadores em Agronomia. Recursos Florestais

3 Engenharia Florestal e Engenharla Agricole e em campos mutbdisciplinares afins;

e. oferecer assessoria e consultoria sabre assuntos que integram as areas de
Gonhecimento abrangidas pele DRNPA

Capitulo fll

DAORGANIZAgAO

Ad. 4' A adminisbagao do DRNPA 6 constihida

1. pele Chefs do Departamento;

11. pele Conselho Departarnental

Art. 5o - O Chefe e o Vice-Che do Departamento sio nomeados pele Diretor do Centro de

Ci6ncias Agrarlas, a parlr de processo interns de eleigao direta, hormlogado pele Conselho de

Centro e realizado junta aos docentes e servidores t6cnico-administralvos do DRNPA. bem corn

pelts alunos regularmente matriculados em curses de graduagao que sejam oferecidos pele
Departamento

S Unico - O mandate do Chefe e do Vice-Chefe do Departamento 6 de dais ands, permilda uma
recondugao consecubva

Art. 6' - O Conselho Departamenta16 6rgao deliberaHvo superior do DRNPA para assuntos
pertnentes a adminisbagao acad6mica do Departamento

Ad.r
1 .
11 .
ll I .
lv.

O Conselho Departamenta16 consltuido pelts seguinbs membros:

pele Chefs do Departamenb, coma seu presidentel

pele Vice-Chefs, coma seu ace-presidentel

por todos os docentes lotados do DRNPA:

por representantes do corps discente dos curses de graduaGao, observado o limits
de 15%(quinze por cents) do total de membros do Conselho;
por um representante dos servidores t6cnico-adminisbativo lotados no DRNPA.v.

Art. 8' . O representante do corps t6cnico adminisFaHvo, bem coma seu suplente, sera eleito por
deus pares.

Art. 9' - Os representantes do corps discente junta ao Conselho Departamental serif eleitos

entre alunos regularmente maHculados em curses de graduagao nos quads os docentes do
DRNPA ministram disciplinas.

$ Qnico - Os representantes do corps discente. bem coma os seus suplenbs, servo eleitos por
seus pares



Capitulo IV

DAS ATRIBUl90ES DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

An.IO
1 .

Compete ao Conselho Departamenbl do DRNPA:

elaborar e modi6car o regiments inferno do Departanento, mediante ato a ser

aprovado pele Conselho de Cenbo e homologado pele Conselho Universitariol

proper provid6ncias de ordem didalca, cientlica e adminisbaUva que julgar
aconselhdveis ao bom andamento das alvidades do Departamento

elaborar e aprovar o Plano Diretor do Departamento;

consltuir e extlnguir, no imbito de sua compeBncia, comiss6es permanentes e
provis6rias, estabelecendo suas atnbuig6es e composiQ6esl

proper a abertura do concurso pOblico para o preenchimento de vagas de pessoal

docente e t6cnico-adrNnistrabvo e de processo de selegao para professor subsUtuto e

professor asltante, respeitadas a leglslagao em vigor e as normal InsHtucionals;

deliberar sabre as indicag6es feitas pele Chefs do Departamento, para coordenaQao
de setores especilcos de a6vidadesl

atribuir encargos de ensino, pesquisa e exbnsio ao pessoal docente que integre o

Departamento, segundo as suas capacidades e especializaQao;
aprovar o relat6rio anual do Departamento;

elaborar os pianos de trabalho do Depatamento e a parte que Ihe compelr no plane
anual de alvidades universit&ias;

elaborar as listas de oferta de disciplinas de responsabilidade do Departamento. bem

coma os respeclvos programas, carga horaia. Romero de cr6dik)s, submetendo-os a
aprovaQao do Conselho Interdepartamentall

aprovar os pianos de ensino das disciplines de sua responsabilidade;

apreciar pedldos de afatamento e de transfer6ncia de pessoal docente e de pessoal
t6cnico-adminisbativo;

apreciar as propostas de celebraQao de conv6nios que envolvam o Departamento.
submetendoos aos 6rgaos competentes;

propor a criagao de cargos e fun96es para pessoal docente e t6cnico administratlvo;

autorizar, no dmbib de sua compe16ncia, afastamento de pessoal docente e t6cnico-
adminisbativo em licenga especial;

elaborar critdHos de avaliagao do desempenho do Departamento, incluidos os
servidores docentes e t6cnico-admfnisbalvos;

deliberar acerca dos relatdrios de docentes afastados para alvidades de capacitagaol

encaminhar ao Centro a que esb vinculado, o resultado das eleig6es para Chefia,
Vice-Cheia e representantes do Conselho;

exercer as demais a6vidades aHbuidas pele Estatuto, Reglmento Gerale demais
normal institucionais.

I I .

I I I .

lv.

v.

M.

WI.

Mll.

lx.

x.

XI.

XII.

XIII.

Xlv.
xv.

XM.

XMI.

XWll.

Xlx.



Capitulo V

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

Art. 11- 0 Conselho Depatarnental reunir-se-d ordinary amente a cada 2 meses e. em sess6es

extraordlnarin, sempre que necessario, por iniclaHva de seu Presidente ou por solicitaQao da
maioria de seus membros.

5 I '. A convocagao do Conselho Departarnental sera fema por seu presidente, com a

anteced6ncia minima de 48 horns. mediante corresponddncia escrita com indbagao da paula dos
assuntos a serem batados na reuniio.

$ 2o. A anbced6ncia de 48 horns podera ser abreviada e a pauta podera ser omitida quando

ocorrerem molvos excepcionais. a serem juslncados no documents de convocagao ou no inicio

da reuniao, e desde que aceitas pda maioHa dos membros do Conselho DepartamenUI''''\

Art. 12 - O Conselho Departamental reunir-se-g com a preserKa da maioria de seus membros.

deliberando pele vote da maioria dos presentes a reuniao, salvo nos castes especiais previstos na
Estatuto, no Regiments Gerd ou nas demais normal insHtucianais

$ 1'. Nio servo computadas para efeito de conbgem de quorum, as representa96es que n5o
estiverem eklvamente preenchidas na data da convocaQao da respeclva reuni8o

S 2'. Nio sends alcanGado quorum para realizaGao de uma reuni8o do Conselho. sera convocada
nova reuniao, em nova data, com anteced6ncia minima de 48 horns

Art. 13 - A presid6ncia do Conselho Departamental, na falta ou impedimento do seu Presidents e

do seu subsHtub legal. sera exercida pelo professor mats anlgo do Departamento.

Art. 14 - Os membros do Conselho Departamental terio dlreito a voz e veto com excegao da
Presidente, a quem compete apenas o veto de desempate.

$ 1o. A votagao sera simbdlica, nominal ou secreta. adotando se a primeira forma. sempre que
uma das duas outras n8o seja requerida ou aprovada pelo plenario ou expressamente prevista
nas normas perbnentes.

$ 2o. Nenhum membro do Conselho Departanentd podera votar em assunb que seja de seu
interesse direto.

Art. 15 - Da decisis do Conselho Departamental gabe, em primeira instancia, pedido de

reconsideraQao para o pr6prio colegiado e, posbriomiente, recurse aos 6rgaos superiores. nos
termos do Estatuk) e do Regiments Gerd da UFSCar.
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reuniio

0 membro do Conselho Departamental que. por molvo juste, nio puder comparecer a

deve comunbar essa impossibilidade, por escdR), a Secretaria do Departamenb.

Art. 17 - O Conselheiro que, no decorrer de seu mandato, falbr. sem a devida juslficaUva. tr6s

vezes consecubvas ou cinco intercaladas. ds reunites do Conselho Departamental podera ser
excluido, a crit6rio do proprio Conselho

$ Qnico - O membro exclutdo somente podera ser reintegrado mediante solicitagao formal dirigida

ao Conselho Departamentale acolhida pele Colegiado

Caphulo U

DASATRIBUlgaESDACHEFIA

'''x
Art. 18 - Compete ao Chefs do Departamento, o quaid designado dentre os professores do
Deparbmenb. na forma dente Regimens Intemo. entre oubas funQ6es decorrentes dessa
condigao

1 .

I I .

I I I .

lv.

v.
w.

convocar e presidir as reunites ordin#as e extraordingrias do Conselho

Departamental

adminisbar e representar o Depadamento em ladas as instincias cabiveis e de
interesse departamental

colaborar com as coordenaQ6es de curse na observincia do regime escolar. no
cumprimento dos pianos de ensino e na execugao dos demais pianos de trabalho
identlficar assiduidade e a produlividade de deus docentes e funcion6Hos t6cnico-
adminisbativos;

zelar pda ordem no ambit) do Deparlamenbl

apresentar ao Direbr do Cento, at6 o m6s de dezembro de cada ano, ap6s
aprovaQao do Conselho Departanental, o relat6rio de alvidades do departamento.

sugenndo as provid6ncias cabiveis para maior eici6ncia do ensino, da pesquisa e da
extensao;

encaminhar ao Dintor do Centro, em tempo habil, a discrf minaQao da receita e da

despesa prevista pa'a o Departamento, coma subsidio a elaboragao da proposta
or9amentaria

cumprlr e fazer cumprir as disposiQ6es do Estatuto e do Regiments Gerd, assam

coma as delibera96es do Departamento e dos 6rgaos superiores e da administraQao
setorial da Universidade:

adotar, em casa de urg6ncia, medidas que sejam de compet&ncia do Conselho
Departmental, submetendo o seu ab a ralficaQao deste, no puzo mAximo de 72

apresenbr ao Diretor de Centro, ap6s aprovagao do Conselho Departamenbl, o
Plano Diretor Banal das alvidades do Departainentol

administrar tarefas e prazos para o cumpHmento das abibuig6es do Departamenta

horas

UI.

VIII.

lx.

x.

XI.



por park de deus componentes, bem como pdas comiss6es assessoras, garanUndo

as decis6es necess&ias para a boa condugao das aUvidades;

convocar as eleig6es para o Conselho Depatamental, designando Comissio
Eleitoral

Exercer as demais abvidades previstas no Estatuto, Regimento Gerale demais
normas inslitucionais.

XII.

XIII.

$ 1'. Das decis6es do Chefe do Deparbmento cabe o pedido de reconsideragao a cheHa do

Departamento, em primeira instancia. e, posteriomlente, recurse ao Conselho Departamental

$ 2o. A subsltuigao do Chefs do Departarnento, em suas falls e impedirnentos
Chefs, designado na fomia do Estatuto da Universidade.

Gabe ao Vice-

-''x Capitulo Vll

DASECRETARIA

Ad. 19 - O DRNPA cong com uma Secretaria. a qual cabe, prioritaiamente, dar apoio
administra$vo ds aHvidades da Cheia, em egecial

1. execuQao das deliberag6es do Conselho Departmental;

11. secretariar as reunites do Conselho de Departamento e redigir suas atasl

111. atendimenb is solicita96es dos diversos 6rgaos existentes na Universidade.

inclusive no que se revere a normas e prazos de encaminhamento;

IV. despacho regular de documentosl

V. cumprf ments de normas vigentes na Universidade;

VI. console de ftequ6ncia, escala de arias e licengas diversas de pessoal docente e
t6cnico-adminisbalvo;

VII. manutengao dos arquivos do Departamento, organlzados e atualizados

Vjll. console de mateHal pemianente e de consurno. bem coma a tomada de providencias

para a manutengao do material permanente da unidadel

lx. elaboragao de relat6rios e prqetos do Departamento;

X. realizagao de reunites e outros eventos promovidos pda Departamento.

Paragrafo lJnico - Cabe, ainda, a Secretaria, na medida do possivel, atender ds necessidades

dos docentes do Departamento quanto ds subs abvidades de ensino, pesquisa e extensio.

Capitulo Will

DA ELEl9AO E MANDATE DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art. 20 - No minima 30 dias antes do 16mlno do mandate dos membros do Conselho, compelra a

Chela do Departamento designar Comiss3o Eleitoral que se incumbird de coordenar o processo
eleitoral
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$ 1'. A Comissgo Electoral seri composta por um seMdor docente
adminis&aHvo e um discente

um serUdor t6cnico

5 2o. Os trabalhos da Comissgo Electoral no decorrer da votafao e da apuraQao deverio

permanecer acessiveis a qualquer membro do Departamento, vedada, pordm, qualquer
interfer6ncia que venha preludicar seu andamenlo ou a vtolagao do sigilo do veto

Art. 21- Os membros representantes das categorias previstas nos incisos IV e V do arlgo 7'.
assam coma deus respecUvos suplentes, serge ebitos por sous pares, atrav6s do vote secreto e

universal, observando-se o diqosto no Regimento Gerd da UFSCar.

5 lo. Os representantes dos servidons docentes e t6cnico-adminisbabvos exercer8o mandate de

alois ands, renov6vel apenas uma vez

'''\
$ 2o. Os representantes discentes exercerio mandato de um ano, renov6vel apenas uma vez

Art. 22 . A escolha do Chefs e do Vice-Chefs do Departamento seri realizada por meir de veto
secreto e universal, pecos docentes e sewidores t6cnico-administralvos lotados no DRNPA bem

homo pelos alunos regularmente maHculados em curses de graduagao em que selam oferecidas
disciplinas pelo Departamento.

Art. 23 - Poderdo candidatar-se a Cheia e Vice-Chela todos os docentes lotados no DRNPA
respeitadas as restri96es legals.

Art. 24 - As inscrig6es de candldaturas para cheia e vice-cheia do Departamenb serif
realizadas na forma de 'chaka ', com a expressa indicagao do candldato a chefs e do candidato a
vice-chefe

$ Onico - As chapas dever3o inscrever-se mediante alicia dirigido a Comissio Electoral designada
para a condu$ao do processo electoral, observando-se o calendgrio eleitoral previamente
divulgado pda relbrida Comissio

Art. 25 - As inscHg6es de candidaturas para representagao das categorias docente, de sewidores
t6cnico-adminisbalvos e de discentes se ford de forma individual, observando-se o calenddrio

electoral previamente divulgado pda referida Comissgo.

Art. 26 - A c6dula de votagao deverd ser elaborada de nude a conter os componentes da
'chapa ', por ordem dos candidates a chefs de Departamento.

$ Onica - Para a escolha de representante de servidores docentes. t6cnico-adminisbalvos e
discentes, a c6dula deveri idenHicar dada categoria a ser representada. com o name de cada um
dos candidatos em ordem alfab6tica.
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Art. 27 - A eleigao para Chefs, Vice-Chefs e representantes das categories ocorrerg em data e
local previamente designados pda CoMssgo Electoral

$ 1o. No ato da votaQao, os eleitores devergo comparecer munidos de documento de idenllcaQao
e assinar a correspondents vista de votantes.

$ 2o. Servo considerados 'vdlidos' os votos depositados na urns, contends a rubrica de peso

rnenos um dos membros da Comissio Eldtorale que nio spam considerados 'brancos' ou
nulls

$ 3'. O vote sera considerado

grafada pele elector.
'branch ' quando a c6dula original nio conover qualquer marfa

$ 4o. O goto sera considerado 'nub ' quando a c6dula original contiver qualquer outra idenlficaQao

que nio o 'X ' no campo adequado e que permita margem de dOvida quando a preferdncia do
eleitorei

$ 5'. A Comissio Electoral podera confeccionar e enbegar aos ebitores, no memento da votagao.
duas c6dulas dislntas, sends uma degas deslnada a escolha de Chefs e \4ce- Chefs e a outra

deslnada a escolha dos representantes da ca@goda a que pertence o elector.

Art. 28 - Ao anal do periods estabelecido para a votaQao, dar-se-g a q)uragao dos votos e, em
seguida, servo divulgados os nOmeros validos, brancos e nulls, assim coma os votos de dada um

dos candidates e os resultados preliminares, assegurando-se, aos interessados, a possibilidade
deinterposigao derecurso

Art. 29 - Serge considerados eleitos a chapa e os representantes que oblverem maier nOmero de
votes v61idos

$ 1o. Em cano de empate entre chq)as, serif considerados, para ins de
sucessivamente, os seguintes crit6rios:

a) candidate a cheHa com maier litulaQao na carreira docent

b) candidate a cheia com maier tempo de vinculo docenle na Univenidade;
c) candidate a cheHa com major idade.

desempate

$ 2o. Em cano de empate entre candidatos ds categorias de servidor t6cnico-adminisbalvo e

discente, serif considerados, para libs de desempate, sucessivamente, os seguintes critdrios:

a) candidato com maier bmpo de vinculo, na categona que pretende representar, na
Universidade:

b) candidate com mak)r idade.

Art. 30 - CompeHra a CorHssio Electoral erNHr relat6rb que descreverd ladas as etapas
realizadas no decclrer do processo eleilord, inclusive eventuais impugnaQ6es e recursos,
nOmeros de votos vilidos e ngo validos, absteng6es, idenUicando, ao hal, os candidates eleitos
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$ Qnico - As c6dulas de votagao. devidamente acondicbnadas em envelope lacrado contends as

rubricas da Comissio Electoral, bem coma as vistas de votantes, deveria ser anexadas ao

relat6rio hal, que sera encaminhado ao Conselho Departamental para ci6ncia e posterior
homologagao pele Conselho de Centro

CapitulolX

DASDISPOSf96ESFINAIS

Art. 31- Os castes omissos no present Regimento serif resolvidos peso Conselho

Departamental em reuniio ordlndHa ou exbaordinaia, de acordo com a necessidade que o
assunto exija

Art. 32 - Qualquer alleragao no presence Regiments deverg ser aprovada por, no minima. dais

tergos dos membros do Conselho Departamental, devendo, ainda. ser aprovado pelo Conselho de
Cenbo e homologado pele Conselho Universitirio

Art. 33 - O presence Regimento enbard em vigor na data de sua homologagao peso Conselho
UniversibHo, revogando-se as disposig6es em conbdrio

Aiirovada "adix&! nd\!m"do
CD/'l:lRbR'a. eK:!:G.£;£liZg?lG

CCX/4raras
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ADVOCACIAGERALDA UNIAO
PROCURADORIAGERALFEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

PARECER Ne 133/2016/PF/UFSCar/PGF/AGU

PROCESSO Ng 23112.001128/2015-13

INTERESSADO: DPRNA/CCA/UFSCar

ENCAMINHAMENTO: DPRNA/CCA/UFSCar

ASSUNTO: Anilise de minuta de regimento interno do Departamento de Recursos
Naturais e Protegao Ambiental.

1. Anilise de minuta de regimento interno do
Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental.

11. Proposta elaborada a parter de minuta-padrao,
previamente aprovada pelo Conselho Universit6rio.
I I I .

lv.
AprovaQio parcial da proposta apresentada
Recomendag6es

Senhor Chefe

1.. 0 presente expediente veio a esta Procuradoria Federal para anilise da
minuta de Regimento Interno do Departamento de Recursos Naturais e Protegao
Ambiental, conforme documento de fls. 23-31dos autos.

2: . Em anilise a minuta ora apresentada, verifica-se que a mesma to
elaborada a parter de minuta padrao aprovada pele CONSUNI (Resolugao ConsUn
789/2014) e ap6s an61ise inicialmente realizada nos Pareceres 281/2015 Ifls. 08-09) e
561/2015 (fls. 20-21), delta Procuradoria Federal. '

3. Passaremos, pois, a an61ise das alterag6es realizadas e indicadas em
sugeridas em destaque, observando-se a ordem sequencial das alterag6es promovidas
pelo Departamento interessado. Nio se procedeu a leitura integral do restante do texts
que, supostamente, adotou a redaQao da minuta-padr3o.

4. A minuta prev6, em seu artigo 5Q, que o Chefe e Vice chefe servo
nomeados ap6s processo de eleigao realizado entre as diferentes categorias. dentre as
xualxs "alunos regularmente matriculados em curses de graduagao que sejam oferecidos
pele Departamento

5. thais adiante. os artigos 7e e 22, referem que o conselho seri composto
por representantes de alunos matriculados em curses de trac/c/agate nos qt/a/S os
docentes minfstrem disciplinas.

6. Entendemos que, via de regra, o fato de um Departamento oferecer
disciplinas em determinado curso nio significa que aquele Departamento oferega o
curseU

l



ADVOCACIAGERALDAUNIAO
PROCURADORIAGERALFEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

PARECER Ng 133/2016/PF/UFSCar/PGF/AGU

7. Sendo assam, e a fim de evitar interpretag6es dObias, recomendamos que
o texto deja uniformizado nos artigos 5Q, 7Q e 22, a fim de que conste uma das
alternativas previstas na minuta apresentada: alunos matriculados em cursos
oferecidos pel'o Departamento ou matriculados em curses em que haja .disciplinas (em
qualquer n'0mero ou proporgao) oferecidas pele Departamento. .Qualquer uma das
attel;ativas. a16m das'demais ja previstas na minuta padrao, poder6 ser adotada. ,O
importante 6 que haja uma uniformidade no crit6rio, ou deja, que o mesm.o parametro
para a definigao do universo de eleitores e candidatos elegfveis seja observado no
decorrer do texto

8. Relativamente aos artigos 28 e 29 da minuta. recomendamos a revisio dot
texts. para que o Departamento proponente avalie o interesse de adotar a. redagao ''
recentemente aprovada nos termos da Resolugao ConsUning 838/2016(anexa). na qual
houve a alterawgo do texto da minuta padrao inicialmente aprovada pelo Colegiado

CONCLUSAO

9. Sendo assam. restituo os autos ao Departamento proponente para que
reavalie a proposta de fls. 23-31, a partir das ressalvas e sugest6es indicadas neste

10. Ap6s a rean61ise peso Departamento proponente e pelo Conselho do
Centro. este deveri restituir os autos para nova anilise desta Procuradoria Federal,
dentificando e justificando as alterag6es realizadas em comparagao com a minuta ora
analisada

Parecer

E o parecer. s.m

L

Sio Carlos, 18 de margo de 2.016

Patricia Ruy Vieira
Procuradora Gerd - PF/UFSCar



RESOLUQAo Consuni n ' 838, de 04 de margo de 2(l\:#).CAt:!g>

Aprova alterag6es na Minuta Padrio para elaboragao de
regimento interns dos departamentos acad6micos da

UFSCar.

O Conselho Universitdrio da Universidade Federal de Sio Carlos, no uso de suas
atribuiQ6es legais e estatut6rias, que Ihe conferem o Estatuto e Regimento Gerd da UFSCar,

reunido nesta data para sua 217' reuniio ordingria

R E S O LV E

Art. I '. A Minuta Padrio para elaboragao de regiments interno dos departamentos

acad6micos da UFSCar, aprovada pda ResoluQao ConsUni n ' 789, de 20/11/2014, passa a

vigour com as alterag6es a seguir especificadas

Art. 2'. O Paragrafo Unico do Art. 28, passa a vigour com a seguinte redaQao:

Paragrafo Unico. Os votos vilidos comporao o resultado final, sends que a apuragao

dos resultados seguir6 a orientagao da Lei n ' 9192/95, relativa a eleigao de

dirigentes universitarios, ou deja, observando o peso minima de setenta por cents

para os votos da categoria docente

Art. 3'. O Art. 29 passa a vigour com a seguinte redagao:

'Art. 29. Em cano de empate entre chapas, serif considerados, para

desempate, sucessivamente, os seguintes crit6rios:

a} candidate a chefia com maier titulagao rla carreira dacente.

b) candidaio a chefia cam maier tempo de vincufo docente na Universidade

c) candidate a chefia cam maier idade.

fins de

Art. 4o. Esta Resolugao entra em vigor nesta data, revogando-se as disposig6es em
contrgrio

Prof. Dr. Targino de AraOjo Filho
Presidente do Conselho Universit6rio
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Auras - SP, 06 de abril de 2016

lima. Sra

Patricia Ruy Vieira
Procuradora Gerd
PF/UFSCar

Prezada

Encaminhamos a V.Sa. o Regimento Interno do DRNPA ap6s a reanAlise solicitada por esta Procuradoria

Federal, em total concordincia aos termos indicados no Parecer n ' 133/2016/PF/UFSCar/PGF/AGU, e aprovado na

252; Reuniio Ordindria do Conselho do Departamento de Recursos Naturais e Protegao Ambiental, realizada em
04/04/2016

Sem mais para o momento, conoco-me a disposigao para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

CCA - Ara ras
Pref. [)r. !h.}h]s nar Stoll

Universlciadc fetielal de $io Carlos

CCJIV2ra!'as
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Regiments Interns do

Departamento de Recursos Naturais e Protegio Ambiental

DRNPA

Capftulol

DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E PKOTEQAO AMBIENTAL

Art. I ' - O Departamento de Recursos Natures e Protegao Ambiental, doravante denominado

DRNPA. consHtuido nos tempos do Estatuto e do Regiments Gerd da UFSCar. tem suas
aUvidades regulamenbdas pele presente Regiments Inbrno.

Art. 2o - O DRNPA arrange as areas e subireas do conhecimento relacionadas a Grande Area

das Ci6ncias Agrartas, de acordo com as especificidades do trabalho em ensino, pesquisa e
extensao, agrupando docentes com fbrmagao acad6mica alm

Capitulo ll

DOSOBJETIVOS

Art. 3' - O DRNPA tem coma abjebvo gerd conhbuir para o aprohndamento e a reHexio te6Hco-

praUca do enslno, pesquisa e extensio em Ci6ncias Agrarian, propondchse a:

1. produzir conhecimento nas areas de Agronomia. Recursos Florestais e Engenharia

Florestale Engenharia Agricola. e campos mulldisciplinares em que etta
contribuigao deja perlnente

11. analisar e sistemabzar o conhecimento produzido nas areas de Agronomia, Recursos

Florestais e Engenharia Florestale Engenhana Agricole para seu aprofundamento e

reltexio no campo te6rtco-pralco do ensino, pesquisa e extensaol

iil. tornar acessivel a comunidade o conhecimento produzido nas areas de Agronomia,

Recursos Florestais e Engenharia Florestal e Engenharia Agricola, em especial

a. prestar servigos integrados a inveslgagao cientiica e a formaQao de alunosl

b. fomentar e divulgar o conhecimento cientiHco e tecno16gico;

c. conbibuir para a formagao, especializaQao, aperfdgoamento e atualizaQao de
profissionais no que for relabvo ds areas de Agronomia, Recursos Florestais e

Engenharia Floreslale Engenhafa Agricola e pednente a atuag&) professional nas

subdreas de Ci6ncia do Solo. Fitotecnia, Manejo e Tratos Culturais. Mecanizagao
Agricola. Mak)logla, Parquet e Jardins, Agrorneteorok)gia, ConservaQao de Baclas

HidrograHcas. RecuperHao de Areas Degradadas, Engenharia de Aqua e Solo. e
Irrigagao e Drenagem
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d. contribuir para a formagao de pesquisadores em Agronomia. Recursos Florestas

e Engenharf a Florestale Engenhaia Agricd: e em campos mulHdisciplinares Bins;

e. oferecer assessoria e consultoria sabre assunR)s que inbgram as areas de
conhecimento abrangidas pele DRNPA

r
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Capitulolll

DAORGANIZAgAO

Art. 4' - A administragao do DRNPA 6 consOtuida

1. REID Chefs do Departamentol

11. pele Conselho Departamental

Art. 5o - O Chefs e o Vice-Chelb do Departamento sio nomeados pele Diner)r do Cenlo de
Ci6ncias Agrarian, a parUr de processo interns de eleigao direta, homologado pele Conselho de

Centro e realizado junta aos docentes e servidores tecnico-administraHvos do DRNPA. bem coma

pelts alunos regulamnnte malrtulados em curses de graduagao em que sejam oferecidas
disciplinas peta Departamento

$ Unico . O mandate do Chefs e do Vice-Chefs do Departamenta 6 de dais ands. permitida uma
recondugao consecutiva

Art. 6' - O Conselho Depatamentald 6rgao deliberalvo superior do DRNPA para assuntos
pednentes a administragao acad6mica do Departamenb

An.P
1 .
11.

lll .
lv.

O Conselho Departamenta16 constituido pelts seguinbs membros:

peta Chefs do Departamento, coma seu presidentel

pele Vice-Chefs, coma seu vice-presidentel

por todos os docentes lotados do DRNPA

por representantes do corps discente dos curses de graduagao em que sejam

oferecidas disciplinas pele departamento, observado o limite de 1 5%(quinze por
cents) do total de membros do Conselho

por um representante dos servidores t6cnico-administralvo lotados no DRNPA.v.

Art. 8' - O representante do corpo t6cnico adminislralvo, bem coma seu suplente, sera eleito por
seus pares.

Art. 9' - Os representantes do corps discente junta ao Conselho Departamentd servo eleitos

entre alunos regulamiente malfculados em curses de graduagao nos quaid os docentes do
DRNPA ministram disciplinas.

$ Onico - Os representantes do corps discente, bem come os seus suplentes, serge eleitos por



deus paras

CapftulolV

DAS ATRIBUl90ES DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

AK.IO
1.

Compete ao Conselho Deparlamental do DRNPA

elaborar e modiHcar o regiments interns do Deparbmento, mediante ato a ser
aprovado pele Conselho de Centro e homologado pele Conselho Universitdrio:

proper provid6ncias de ordem diddca, cientiica e adminisbalva que vulgar
aconselhiveis ao bom andamento das aHvidades do Deparbmenb
elaborar e aprovar o Plano Diretor do Departamentol

consbtuir e exlinguir, n0 8mbito de sua competdncia. comiss6es permanentes e
provis6rias. estabelecenda suas atrf buiQ6es e composig6es;

proper a abertura do concurso pablico para o preenchimento de vagus de pessoal

docente e tdcnico-administraHvo e de processo de seleQao para prolbssor substitute e

professor vfsitante, respeitadas a legislagao em vigor e as normal insltucionais=

deliberar sabre as indica96es feitas peta Chefe do Departamento, para coordenaQaa
de setores especiicos de alvidades

alribuir encargos de ensino. pesquisa e extensio ao pessoal docente que integre o
Departamento, segundo as suas cq)acidades e especializagaol

aprovar o relat6rio anual do Departamento;

elaborar os pianos de trabalho do Departamento e a parte que Ihe compelr no plano
anual de abvidades universibrias

elaborar as vistas de oferta de disciplinas de responsabilidade do Departarnento, bem
coma os respeclvos programas, carga horaria, Romero de cr6dilos, submetendo-os a

aprovaQao do Conselho Interdepartamentall

aprovar os pianos de ensino das disciplinas de sua responsabilidade;

aprecia pedidos de afastamento e de bansfer6ncia de pessoal docente e de pessoal
t6cnico-adminisbabvo;

apreciar as propostas de celebr=Qao de conv6nios que envolvam o Departamento,
submetendcFos aos 6rgaos competentesl

proper a criagao de cargos e fun96es para pessoal docente e t6cnico adminisbativo:

autorfzar, no ambit) de sua compet6ncia, afastamento de pessoal docente e t6cniccP

administalvo em licenga especial;

elaborar crH6Hos de avaliagao do desempenho do Deparbmento, incluidos os
servidores docentes e t6cnico-adminislralvos;

deliberar acerca dos relat6rios de docentes afastados para alvidades de capacitagao;

encaminhar ao Centro a que este vinculado. o resultado das eleig6es para Chefia
Vice-Chefia e representantes do Conselho;

exeter as demais alvidades abibuidas peso Estatub, Regimens) Gerale demais
normal institucionais

I I .

111.

lv.

v.

u.

MI.

Mll.

lx.

x.

XI.

XII.

XIII.

Xlv.

xv.

xw.

XMI.

XMll.

Xlx.
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Capftulo V

DO FUNCf ONAMENTO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

Art. 11- 0 Conselho Departamental reunir-se-g ordinariamente a dada 2 meses e. em sess6es

extraordinarias, sempre que necessario, por Inicialva de seu Pnsidente ou por solicitaGao da
malaria de sells membros

$ 1'. A convocagao do Conselho Depatamental sera fora por seu presidente, com a
anteced6ncia minima de 48 horan, mediante correspond6ncia escrita com indicagao da pauta dos
assuntos a serem tratados na reuniio

S 2o. A anteceddncia de 48 horan podera ser abreviada e a pauta podera ser omiHda quando

ocorrerem mobvos excepcionais, a serem jusbicados no documents de convocaQao ou no inicio

da reuniao, e desde que aceitos pda maioria dos membros do Conselho Departamenbl

Art. 12 - O Conselho Departamental reunir-se-i com a presenQa da maioria de deus membros.

deliberando pele vote da maioria dos presences a reuniao, salvo nos cason especiais previstos no
Estatub, no Regiments Gerd ou nas demais normas inslitucionais

5 1'. Nio serge computadas para efeib de conbgem de quorum, as representa96es que n8o
esHverem etbOvamente preenchidas na data da convocaQao da respeclva reuniio

$ 2'. Ngo sends alcanQado quorum para realizagao de uma reuniio do Conselho. sera convocada
nova reunlao, em nova dab, com anteced6ncia minima de 48 horas

Art. 13 - A presidencia do Conselho Departamental, na falta ou impediments do seu Presidente e

do seu subsltub legal, sera exenida pele professor mais an6go do Departamento.

Art. 14 - Os membros do Conselho Departamental ter80 direito a voz e velo com excegao do
Presidente, a quem compete apenas o vote de desempate.

$ 1'. A votagao seri simb61ica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira forma, sempre que

uma das duas outras nio deja requerida ou aprovada peso plenario ou expressamente prevista
nas normal per$nentes

$ 2". Nenhum membro do Conselho Departamental podera votar em assunb que deja de seu
interesse direto

Ad. 15 - Da decisis do Conselho Departamental cabe, em primeira insHncia, pedido de
reconsideraQao para o pr6prio colegiado e, posterbmiente, recurso aos 6rgaos superiores, nos
termos do Estatub e do Regiments Gerd da UFSCar
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O membro do Conselho Departamental que, por motive gusto. nio puder comparecer a

deve comunicar essa impossibilidade, por escrito, a Secretaria do Deparbmenb.

Art. 17 - O Conselheiro que. no decorrer de seu mandato, faltar. sem a devida juslicalva, tr6s

vezes conseculvas ou cinco intercaladas, ds reunites do Conselho Departamental podera ser
excluido, a crit6rio do proprio Conselho

5 dnico - O membro excluido somente podera ser relntegrado mediante solicitaQao formal dirigida
ao Conselho Deparbmentale acolhida pelo Colegiado.

Capitulo VI

DASATRIBUIQaESDACHEFIA

Ad. IB Compete ao Chefe do Depatamenb, o qual d designado dentre os professores do

Departamenb, na forma deste Regimens Intemo. ence outras fung6es decorrentes dessa
condigao:

1 .

11 .

lll .

lv.

v.
w.

convocar e presidir as reunites ordingHas e extraordindrfas do Conselho
Departamentalt

admlnisbar e representar o Departamento em today as instinclas cabfveis e de
interesse departamental;

colaborar com as coordena96es de curso na observincia do regime escolar, no

cumprimento dos pianos de ensino e na execugao dos demais pianos de babalhol
idenllcar assiduidade e a produlividade de sous docentes e funciondrfos t6cnico-
administralvos;

zelar pda ordem no imbilo do Departamentol

apresenbr ao Direbr do Centro, ab o mQs de dezembro de cada ano, apes

aprova$ao da Conselho Departamental, o relat6do de alvidades do departamento.

sugeNndo as providencias cabiveis para maier elci6ncia do ensino, da pesquisa e da
extensio;

encaminhar ao Diretor do Cenbo, em tempo habit, a discriminaQao da receita e da

despesa prevista para o Departamento, coma subsidio a elaboragao da proposta
orgamentaria;

cumpHr e fazer cumprir as disposi96es do Estatuk) e do Regiments Gerd, assim

coma as deliberafdes do Deparhmento e dos 6rgaos superiores e da administraQh
setorial da Universldade

adotar, em casa de urg6ncia, medidas que sejam de competencia do Conselho

Deparlamental, submetendo o seu ato a raHHcagao deste, no puzo mgximo de 72

apresentar ao Diretor de Centro, apes aprovafao do Conselho Departamental, o
Plano Diretor Banal das aHvidades do Departamentol

horan

MI.

Mll

lx.

x.
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adminisbar tarefas e prazos para o cumprimento das ahbuig6es do Departamenb

por parte de deus componentes, bem coma pdas cordss6es assessoras, garanlndo
as decis6es necessirias para a boa condugao das aHvidades;

convocar as eleig6es para o Conselho Departamental, dnignando Comissda
Electoral

Exercer as demais alvidades previstas no Estatuto, Regirnento Gerale demais
normal insltucionais

>'''6

\7e,ngn

XI.

XII.

Xlll

$ 1'. Das decis6es do Chefs do Departamento cabe o pedido de reconsideraQao a cheia do

Departamento, em primeira instancia. e. posteriomiente, recurse ao Conselho Departamental.

$ 2'. A subsltubao do Chefs do Departamento, em suas faltas e impedimentos
Chee, designado na forma do Estatuto da Universidade

cabe ao Vice-

Capitulo Vll

DASECRETARIA

An. 19 - O DRNPA conta com uma Secretaria. a qual cabe, prioritariamenle, dar apoio
adminislralvo ds aOvidades da Chelia, em especial

1. execuQao das delibera96es do Conselho Departamental;

11. secretaiar as reunites do Conselho de Depatamento e redigir suas atas;

111. atendlmento ds solicitaQ6es dos diversos 6rgaos existentes na Universidade

inclusive no que se refere a normal e brazos de encaminhamento

IV. despacho regular de documentos;

v. cumprimento de normas vigentes na Universidadel

VI. controle de ftequ6ncia, escala de 16rias e licenQas diversas de pessod docents e
t6cnico-adminisbativo;

WI. manutengao dos arquivos do Departamento, organizados e atualizados;

VIII. controle de material pemlanente e de consume. bem coma a tomada de providencias
para a manutengao do material permanente da unldadel

IX. elaboragao de relat6rios e prqetos do Departamento;

X. realizaGao de reunites e outros eventos prornoados pele Departamento.

Paragmfo lJnico - Cabe, ainda, a SecretaHa, na medida do possivel, atender ds necessidades

dos docentes do Deparhmento quando ds suas abvidades de ensino. pesquisa e exbnsio.

Capitulo Vlll

DA ELEl9A0 E MANDATE DOS MEMBROS DO CONSELH0

Art. 20 - No minima 30 dias antes do t6rmino do mandate dos membros do Conselho, competira a

Cheia do Departamento designer Comissio Electoral que se incumbirg de coordenar o processo



eleitora

$ 1o. A Comissio Electoral sera composta por um servidor docente
administraOvo e um discente.

um servidor t6cnico

5 2'. Os trabalhos da Comiss80 Eleitoral no decorrer da votagao e da apuraQao deverio

permanecer acessiveis a qualquer membro do Departamento. vedada. por6m, qualquer
interbr6ncia que venha prdudicar seu andamento ou a violaQao do sigilo do vob.

Art. 21- Os membros representantes das calegoHas previstas nos incisos IV e V do arlgo r
assam coma seus respecHvos suplentes, servo eleitos por deus peres, atrav6s do veto secret) e

universal, observando-se o disposto no Regiments Gerd da UFSCar

$ 1o. Os representantes dos servidores docentes e t6cniccbadminisbalvos exercerio mandate de
dais amos, renovdvel apenas uma vez

$ 2'. Os repnsentantes discenbs exercerio mandate de um ano. renovdvel apenas uma vez

Art. 22 - A escolha do Chefe e do Mce-Chefs do Departamento sera realizada por meld de vote

secrete e universal, pelos docentes e servidores t6cnico-adminisbalvos btados no DRNPA bem

coma pelts alunos regularmenb maticulados em curses de graduagao em que seyam oferecidas
disciplinas pelo Departamento

Art. 23 - Poderio candidatar-se a Cheia e Vice-Chefia todos os docentes lotados no DRNPA
respeitadas as reshg6es legais.

Ait. 24 - As inscriQ6es de candidaturas para cheia e vice-cheHa do Departamento serge
realizadas na forma de 'chapa ', com a expressa indicagao do candidate a chefs e do candidate a
vice-chefe.

$ Onico . As chapas deverio inscrever-se medlante oHcio dirfgido a Comissio Electoral designada

para a condugao do processo eleibral, observando-se o calend6rio eleitoral previamente
divulgado pda rebrida Comissio

Art. 25 - As inscrig6es de candidaturas para representagao das categorias docente, de servidores

t6cnico-adminisbativos e de discentes se farc de forma individual, observando-se o calenddria
electoral previamente divulgado pda referida Comissio

Aa.26
'chapa '

- A c6dula de votagao dever6 ser elaborada de modo a
por ordem dos candidates a chefs de Departamento.

conter os componentes da

$ Onico - Para a escolha de representante de servidores docentes, t6cnico-adminisbativos e

discentes, a c6dula dever6 idenHficar dada cabgoria a ser representada, com o name de cada um
dos candidates em ordem alfab61ca.



Art. 27 - A elelQao para Chefs, Vice-Chefs e representantes das categorias ocorrerd em data e
local previamente designados pda Comissio Eleitoral

$ 1o. No ato da votaQao, os eleitores devergo comparecer munidos de documento de idenlHcafh
e assinar a correspondent lista de votantes

$ 2o. Servo considerados "vdlidos' os voss depositados na urna, contends a rubrica de pda

menos um dos membros da Comissio Eleitorale que nio selam considerados 'brancos' ou
nulos

$ 3'. O veto sera considerado

granada pele eleitor.
'bianco ' quando a c6dula original nio conover qualquer marca

$ 4'. O voR) sera considerado 'null ' quando a c6dula original conover qualquer outra idenHlcaG&

que ngo o 'X ' no campo adequado e que permita margem de dOvida quant) a preferdncia do
electorei

$ 5'. A Comissio Eleitoral podera confeccionar e entregar aos eleitores. no memento da votaQao.
duas c6dulas disOntas, sendo uma delas desHnada a escolha de Chefe e Vice- Chelb e a ouba

deslnada a escolha dos representantes da cdegoria a que pertence o eleitor.

Art. 28 - Ao ind do pert odo estabelecido para a votagao, dar-se-6 a q)urafao dos gatos e, em
seguida, sera) divulgados os nOmeros vilidos. brancos e nulls, assam coma os polos de cada um

dos candidates e os resultados prellminares, assegurando-se, aos interessados, a possibilidade
deinterposigao derecurso

$ Unico - Os votos vdlidos comporao o resultado final, sends que a apuragao dos resultados

seguira a orienta$ao da Lei n ' gl g2/95. relaHva a ele$ao de dirigentes universitarios, ou deja.
observando o peso minima de sehnta por cent para os volos da categona docente

Art. 29 - Em casa de empate ence chapas, servo considerados

sucessivamente, os seguintes crit6rios:
para Hns de desempate

a) candidate a cheHa com maier ltulagao na carreira docentel
b) candidate a cheHa com maier tempo de vinculo docente na Universidade

c) candidato a cheia com maier idade.

Art. 30 - Compelra a Comissio Eleitoral eMIr relat6Ho que descreverd todas as etapas

realizadas no decorrer do processo eleitord, inclusive eventuais impugnaG6es e recursos.
nOmeros de votes vilidos e ngo validos, absteng6es, idenlincando, ao Ind, os candidatos eleitos
para o mandato a se iniciar.

$ dnico - As c6dulas de vota$ao, devidamente acondlcionadas em envebpe lacrado contends as
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rubricas da Comissio Eleitoral. bem coma as listas de votantes, deverio ser anexadas ao

relabrb final, que sera encaminhado ao Conselho Departmental paa .ciencia e posterior
homo[ogagao pe[o Conse[ho de Cenbo. .];: i J:] :

Capitulo IX

DASDISPOSl96ESFINAIS

Art. 31- Os casos omissos no present Regiments serif
Departmental em reuniio ordin6ria ou exbaordinaria, de acordo
assunto exija.

resolvidos pelo Conselho

com a necessidade que o

Art. 32 - Qualquer alteragao no presente Regiments deveri ser q)rovada por. no minima, dais

tergos dos membros do Conselho Departamental, devendo, ainda, ser aprovado pelo Conselho de
Cenbo e homologado pele Conselho Unlversitirio

Art. 33 - O presence Reglmento entrarg em vigor na data de sua homologagao peta Conselho
UniversiHrio, revogando-se as disposb6es em contrdrio

Aprovado na 252' Reuniio Ordin&ria do Conselho do

Departamento de Recunos Natumis e PmteQaa Ambbntal (DRNPA),
realizada em 04/04/2016. /

hof. Dr. nublsmar Stoltz
~-Qefe ddOPNPH

univcnidai&ft;dial de $a 9&rlos
CCX/Arar3s
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