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RESOLUÇÃO CONSU Nº 03/2006


O Presidente do Conselho Universitário da UESC - CONSU, no uso de suas atribuições, considerando e deliberado na 25ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10/16 de agosto de 2006, 


RESOLVE


Art. 1º - Retificar o Regimento Geral da UESC, aprovado na 16a. Reunião Ordinária do CONSU, realizada no dia 18 de agosto de 2004, na forma que indica:

“Art. 42 – O Departamento, base da estrutura da Universidade, para todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica, é composto pelo pessoal docente nele lotado e compreende as disciplinas afins a ele vinculadas.

§ 1º - Omissis 
§2º- Omissis
§3º- Nas ausências e impedimentos do Diretor e Vice-Diretor a substituição caberá ao Professor mais antigo lotado no Departamento.

Art. 48 - Nos cursos de Graduação, o Colegiado será assim constituído:
I- nos cursos estruturados em disciplinas, o Colegiado será composto por docentes em exercício, representando cada uma das matérias ou disciplinas, eleitos pelos respectivos Departamentos e representação estudantil, no total de 1/5 (um quinto) calculado sobre o total dos demais membros.
II - nos cursos estruturados através de conjunto de disciplinas, módulos interdisciplinares, áreas de conhecimento ou campos de saber, o Colegiado será composto por um docente em exercício, escolhido dentre os integrantes de cada uma das modalidades em questão, homologado pelo Departamento de lotação do docente, com a participação da representação estudantil, no total de 1/5 (um quinto) calculado sobre o total dos demais membros.
Parágrafo Único - Quando os cursos tiverem em comum mais de 2/3 (dois terços) dos componentes curriculares obrigatórios, haverá um só Colegiado.
Art. 65 - Nos cursos de Graduação e Pós-Graduação serão observados:
I a IV - omissis
§ 1º – Nos cursos de Graduação, a creditação de uma disciplina, módulo interdisciplinar, área de conhecimento ou campo de saber deve ser entendida como carga horária mínima para sua conclusão, respeitando-se como período de tempo para seu desenvolvimento o número de dias letivos previstos no Calendário Escolar.
§ 2º - Para efeito de registro acadêmico, cada crédito corresponderá a 15 horas/aulas teórica (T), 30 horas/aulas como prática (P) e 45 horas/aulas de estágio (E).
Art. 97 – Considera-se para efeito deste Regimento: 
omissis
aluno em situação de Abandono – alunos que não efetivaram a matrícula regular no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico  da Universidade e Edital específico, ou que apresentaram na totalidade das disciplinas, módulos interdisciplinares, áreas de conhecimento ou campo de saber as situações finais de reprovação por falta e ou abandono e ou trancamento de matrícula parcial. 
Art. 101 – Poderá ser concedido trancamento de matrícula total ou parcial, mediante requerimento, no prazo estipulado no calendário da Universidade.
§ 1º e 2º - omissis
§ 3º - O trancamento total de matrícula, se concedido, resultará na obrigação de a Universidade assegurar a vaga do aluno, que será considerado, para efeito de matrícula, aluno regular.
§ 4º - Excepcionalmente e em atendimento ao §2º, in fine, será concedido o trancamento total ou parcial de matrícula no primeiro semestre do curso.
§ 5º - Não será computado no prazo de integralização do curso o período correspondente ao trancamento total de matrícula, deferido na forma deste Regimento.
Art. 121 - Considera-se aproveitamento de estudos, para os fins previstos neste Regimento, a dispensa de disciplinas, módulos interdisciplinares, áreas de conhecimento ou campos de saber, cursados pelo aluno com aprovação, assegurando-lhe o direito de prosseguimento nos estudos. 
Parágrafo único – Para efeito de registro acadêmico, considerar-se-á a situação final Aproveitamento de Estudos (AE).
Art. 122 - Será concedido aproveitamento de estudos para alunos transferidos de outras instituições de ensino superior autorizadas ou credenciadas, observados os seguintes critérios:
para reconhecimento do aproveitamento de estudos, todas as disciplinas cursadas com aprovação na instituição de origem, inclusive as optativas, serão objeto de análise pela coordenação do Colegiado de Curso, após parecer de um professor da matéria ou área de conhecimento;
para o reconhecimento a que se refere o item anterior, deverão ser observadas equivalência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária e do conteúdo programático entre a(s) disciplina(s) em análise;
o reconhecimento a que se refere o item anterior não autoriza a exigência de cumprimento de pré-requisito, se, na instituição de origem, o pré-requisito não for exigido;
a verificação, para efeito do disposto nos itens I e II, esgotar-se-á com o devido registro de créditos, notas e situação final da disciplina no histórico escolar;
havendo, na instituição de origem, desdobramento da matéria em várias disciplinas, ela só será aproveitada se cumprida integralmente pelo aluno;
Art. 145 -  São atribuições do professor: 
I a X - omissis
XI - cumprir e fazer respeitar o que dispuserem a legislação do ensino, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, o Estatuto do Magistério  Público das Universidades do Estado da Bahia, o Estatuto da Universidade e este Regimento.
Art. 167 - O corpo discente da Universidade terá representação de até 1/5 (um quinto) nos seus órgãos colegiados,  com direito a voz e voto, de acordo com a legislação vigente e na forma que dispuser este Regimento.
Art. 178 – Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
omissis

suspensão, de 03 (três) a 30 (trinta) dias:

a) por reincidência nas faltas previstas nas alíneas de  “a” a “f”,  do inciso anterior;”

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 17 de agosto de 2006.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE




