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Capítulo I

Da natureza e da composição
Art. 1°- O Colegiado Discente é um órgão colegiado de natureza consultiva.

Art. 2°- O Colegiado Discente será constituído pelos representantes de classes e seus
respectivos suplentes.
I

Cada aluno(a) indica um(a) aluno(a) para ser representante de classe;

II

O(A) primeiro(a) aluno(a) mais votado(a) será o (a) representante de classe;

III O (A) segundo(a) aluno(a) mais votado(a) será suplente do(a) representante de classe.
§ primeiro: Os membros discentes, representantes de classe, têm direito a voz e voto, no
Colegiado Discente.
§ segundo: Os membros discentes, suplentes dos representantes de classe, somente terão
direito a voz e voto no Colegiado discente, quando da ausência dos titulares.
§ terceiro: Os membros discentes que faltarem injustificadamente a mais de 2 (duas) reuniões
consecutivas perderão seus mandatos.

Capítulo II

Das atribuições e competências
Art. 3°- Compete ao Colegiado:
I

Estabelecer um canal de comunicação entre a parte que representa e a instituição;

II

Reunir-se com a Direção e Coordenação, periodicamente;

III

Representar o corpo discente, quando solicitados;

IV

Promover a integração dos ingressantes;

V

Promover a integração dos discentes;

VI

Zelar pela imagem da Instituição;

VII

Eleger representantes para os demais órgãos colegiados;

VIII Encaminhar proposições de alunos aos professores, coordenadores e Direção;

Art. 4°- São direitos dos membros:
I

Participar em todas as reuniões do Colegiado com voz e voto, quando titulares ou
substituindo os mesmos;

II

Propor políticas, programas, encaminhamentos, instruções, itens de regulamentos e
alterações de instrumentos normativos;

III Solicitar pareceres e pedir vistas a processos.
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Art. 5°- São deveres dos membros:
I

Comparecer às reuniões do Colegiado ou justificar ausências antecipadamente;

II

Manter fiel observância das políticas, programas, regulamentos e instruções normativas
do Colegiado e zelar pelo seu cumprimento;

III Manter sigilo sobre os assuntos tratados pelo Colegiado, que não sejam autorizados para
divulgação;
IV Manter sigilo sobre a natureza e os conteúdos dos assuntos em tramitação que não
sejam autorizados para divulgação;

Capítulo III
Do funcionamento
Art. 6°- O Colegiado se reunirá ordinariamente quatro vezes por ano, em março, junho, agosto,
dezembro, ou tantas vezes quantas forem necessárias em caráter extraordinário
mediante convocação do Diretor ou dos coordenadores.
Parágrafo único: Em caráter excepcional, o Conselho poderá se reunir por convocação e sob
presidência de qualquer um de seus membros, desde que apoiado por solicitação
expressa de dois terços do total de membros, antes notificada à Direção da IES.

Art. 7°- As reuniões do Colegiado ocorrerão em primeira convocação com maioria simples de
seus membros e em segunda convocação, decorridos 30 minutos, com os membros
presentes.
§ primeiro: As convocações devem ser feitas como o mínimo de 72 horas de antecedência
mediante contato expresso com os membros, efetuado da forma mais conveniente.
§ segundo: Cada reunião será iniciada com o estabelecimento do quorum e a leitura e
aprovação da ata da reunião anterior. Somente constarão nas atas as deliberações
finais, exceto quando houver solicitação expressa de algum membro para o registro de
pronunciamento, voto individual ou informação considerada relevante.

Art. 8°- O suporte de secretaria ao Conselho será aportado pelas Coordenadorias.

Capítulo IV
Das disposições finais
Art. 9º - Casos omissos e de urgência serão resolvidos pela direção, ad referendum do
Colegiado.
Art. 10 - Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pela Direção.
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