
LJNIVERSIDADE DE BRASíLIA
(,':'HI(JE' r r r o Pél r()H

RESOLUÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO N° 001-/97

Estabelece normas para a
votação do Regimento Geral
da Universidade de Brasília.

o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO UNIVERSIT ÁRlo, no uso de suas atribuições estatutárias, ad
referendum do referido Conselho,

RESOLVE:

1. O Conselho Universitário discutirá e deliberará sobre a Proposta de

Regimento Geral em sessões extraordinárias, convocadas exclusivamente para este

fim,

2. As reuniões serão conduzi das em conformidade com o Regimento

Interno do Conselho Universitário, complementado, para este fim específico, pelas

norrnas que seguem:

•
3. O quorum mínimo para realização das reuniões será de 60% (sessenta

por cento) dos membros efetivos do Conselho Universitário.
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4. O cronograma das sessões será previamente estabelecido e

especificará as datas das reuniões e as pautas respectivas, sendo que o texto da

Proposta será dividodo em Unidades orgânicas, de modo que permita a análise do

) ~\\conjunto de artigos que compõe cada unidade (proposta anexa. V
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5. A pauta de qualquer reunião poderá ser alterada por meio de votação,

sendo que será exigida maioria simples em reunião anterior, ou marioria absoluta, no

transcorrer da mesma.

6. As Unidades e demais órgãos e entidades deverão exammar e

encaminhar suas propostas de emenda à Seção de Órgãos Colegiados até dia 31/01/97.

7. A Comissão de Sistematização, composta por dois membros eleitos

entre os Conselheiros e dois membros de livre escolha da mesa, fará a triagem e

sistematização prévia das emendas recebidas, podendo a Comissão encaminhar

propostas de emendas próprias que atendam aos critérios estabelecidos no Artigo 8.

8. As propostas de emendas ao parecer deverão ser encaminhadas apenas

por Conselheiros, e entregues à SOC com antecedência mínima de 4 (quatro) dias

úteis antes da primeira reunião extraordinária.

9. Será permitido o encaminhamento de propostas de emendas por parte

dos Conselheiros, durante as reuniões, desde que tais propostas se destinem à melhoria

da redação, à compatibilização, ou ao ajuste, bem como à integração do conteúdo das

matérias já aprovadas .
•

10. O Regimental Geral será composto pelos artigos que receberem voto

favorável da maioria absoluta do CONSUNI.

11. A Ata de cada reunião explicitará o texto aprovado e será distribuída

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da reunião seguinte, na qual

deverá ser votada, com primeiro item de pauta.
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12. Concluída a aprovação dos artigos a serem incluídos no Regimento -t
Geral, o CONSUNI fará a votação da redação do texto completo. Essa redação será

preparada pela Comissão de Sistematização, com base nas Atas das reuniões, e será
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distribuída com uma semana de antecedência. No seu relatório, a Comissão apontará

os eventuais trechos incompletos ou conflitantes e as lacunas, além de recomendar

aperfeiçoamento da redação, visando à clareza e à correção da forma, quando couber.

Apenas nestes casos, caberá encaminhamento de propostas de emendas ao texto por

parte de Conselheiros, obedecido o prazo estabelecido no Artigo 7°.

13. Será considerada aprovada a versão do Regimento Geral que receber

voto favorável da maioria absoluta do CONSUNI.

14. Se a maioria de 50% (cinqüenta por cento) de votos não for

alcançada na votação do texto completo, abrir-se-á prazo para a apresentação de novas

emendas que, para serem apreciadas, deverão trazer a assinatura de pelo menos cinco

Conselheiros. As deliberações que se tomarem necessárias obedecerão ao disposto no

artigo 10.

15. A versão aprovada do Regimento Geral será submetida à análise da

Procuradoria Jurídica da FUB, e retomará ao CONSUNI para deliberação acerca de

eventuais questionamentos de ordem legal.

16. Os casos omissos deste regulamento serão decididos pelo plenário do

CONSUNI. •

Brasília, A t de janeiro de 1'997
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