
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 
 
 
 
 

                              RESOLUÇÃO CUNI Nº 088, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 
 
 
 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Lavras, no uso 
de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o que foi deliberado em sua reunião de 
6/12/2011,  

 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
 
Aprovar o Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação, 

conforme anexo.  
 

 
 
 
 
 
 

 
ANTÔNIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

REGIMENTO INTERNO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A Estrutura, funcionamento, finalidades, competências e atribuições da 

Pró-Reitoria de Graduação obedecerão ao disposto neste Regimento.  
 
Parágrafo único. As regras gerais estabelecidas neste regimento serão 

igualmente aplicadas aos órgãos subordinados à Pró-Reitoria de Graduação. 
 

Art. 2º A Pró-Reitoria de Graduação, também representada pela sigla PRG, é 
órgão da Reitoria que tem a finalidade de coordenar, supervisionar, fiscalizar e selecionar 
estudantes para os cursos de graduação, bem como dar apoio pedagógico, apoio ao 
ensino a distância e registrar as atividades acadêmicas dos cursos oferecidos pela 
Universidade Federal de Lavras. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA  
 

Art. 3º A Pró-Reitoria de Graduação tem a seguinte estrutura: 
 

I. Diretoria de Processos Seletivos (DIPS); 
II. Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA); 
III. Diretoria de Apoio e Desenvolvimento Pedagógico (DADP); 
IV. Centro de Educação a Distância (CEAD); 
V. Colegiados de Cursos; 
VI. Secretaria Administrativa; 
VII. Secretaria dos Colegiados dos Cursos de Graduação. 

 
Parágrafo único. A estrutura, finalidades, competências, atribuições e forma 

de operacionalização das ações dos órgãos subordinados à Pró-Reitoria de Graduação 
serão definidas em regimentos específicos, elaborados por esses órgãos e submetidos ao 
Conselho de Graduação para análise, homologação e envio ao Conselho Universitário, 
para apreciação e aprovação. 

 
Art. 4º Para execução de suas atividades, a Pró-Reitoria de Graduação contará 

com os seguintes órgãos de assessoramento: 
 
I. Conselho de Graduação; 
II. Câmara de Assuntos Acadêmicos; 
III. Câmara de Monitoria; 
IV. Câmara Curricular; 
V. Câmara de Projetos de Apoio à Graduação; 
VI. Câmara de Avaliação do Ensino de Graduação; 
VII. Câmara de Assessoramento dos Estágios de Licenciatura; 
VIII. Assessoria Pedagógica; 
IX. Comitê Local de Acompanhamento do Programa de Educação Tutorial; 
X. Núcleo docente estruturante. 

   



  

 

CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 5º O Conselho de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação é presidido 

pelo Pró-Reitor de Graduação e constituído pelos seguintes membros: 
 
I. Pró-Reitor, nomeado pelo Reitor da Universidade; 
II. Pró-Reitor Adjunto, indicado pelo Pró-Reitor e nomeado pelo Reitor; 
III. Coordenadores de Cursos de Graduação eleitos pela comunidade 

acadêmica envolvida com o respectivo Curso e nomeados pelo Reitor; 
IV. Diretores dos órgãos subordinados à Pró-Reitoria de Graduação, 

indicados pelo Pró-Reitor de Graduação e nomeados pelo Reitor; 
V. Quatro representantes do corpo discente de graduação, indicados pelo 

Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma recondução, 
sendo no mínimo um discente de cursos oferecidos em período integral, um de cursos 
oferecidos em período noturno e um de cursos oferecidos na modalidade a distância; 

VI. Um membro da Assessoria Pedagógica, encarregado de secretariar o 
conselho de graduação. 

 
Art. 6º O Conselho de Graduação reunir-se-á, ordinariamente, a cada 30 dias, 

e, extraordinariamente, quando convocado pelo Pró-Reitor ou pela maioria dos seus 
membros. 

 
§ 1º O Conselho de Graduação só se reunirá com a presença da maioria 

absoluta de seus membros. 
 

§ 2º O Conselho de Graduação só deliberará por maioria de votos dos 
membros presentes. 

 
§ 3º Além do voto comum, caberá ao Pró-Reitor, nos casos de empate, o voto 

de qualidade. 
 

Art. 7º As Câmaras são presididas por um Coordenador de Curso e contará 
com mais quatro integrantes, coordenadores de cursos, diretores ou membros de órgãos 
subordinados, membros de colegiados ou da Pró-Reitoria de Graduação, todos 
designados pelo Pró-Reitor, além de um representante do corpo discente, indicado pelo 
DCE, com mandato de um ano, permitida uma recondução. 

 
§ 1º Faz parte da Câmara de Avaliação do Ensino de Graduação pelo menos 

um representante do Departamento de Educação ou Ciências Humanas. 
 
§ 2º A Câmara de Assessoramento dos Estágios de Licenciatura será 

composta no mínimo pelos Coordenadores de Estágio de cada Licenciatura, por um 
representante da PRG, por um representante dos Campos de Estágio e por um estagiário 
das Licenciaturas da UFLA, indicado pelo DCE.  

 
Art. 8º As câmaras reunir-se-ão quando convocadas pelo presidente ou pela 

maioria dos seus membros. 
 

§ 1º As Câmaras só se reunirão com a presença da maioria de seus membros. 
 

§ 2º As Câmaras só deliberarão por maioria de votos dos membros presentes. 



  

 

§ 3º Aos presidentes das câmaras, além do voto comum, nos casos de empate, 
caberá o voto de qualidade. 

 
Art. 9º A Assessoria Pedagógica é órgão de assessoramento direto do Pró-

Reitor de Graduação e dos Coordenadores dos Cursos de Graduação e é formada por 
profissionais de nível superior, preferencialmente da área de pedagogia, lotados na 
secretaria executiva da PRG. 

 
Art. 10. O Comitê Local de Acompanhamento (CLA) do PET é órgão 

administrativo da PRG, nomeado pelo Pró-Reitor de graduação, composto por tutores, 
coordenadores de cursos de graduação, coordenadores de programas e projetos 
institucionais de extensão e estudantes bolsistas PET, sendo que tutores ou estudantes 
bolsistas do PET na IES poderão representar no máximo um terço da totalidade dos 
membros.  

 
Parágrafo único. As finalidades do Comitê Local de Acompanhamento são as 

definidas nas normas específicas do Programa de Educação Tutorial,  publicadas pelo 
Ministério da Educação e outras, inerentes ao Programa, designadas pelo Pró-Reitor. 

 
Art. 11. O Núcleo Docente Estruturante, (NDE) é órgão consultivo do 

Colegiado de Curso e da Pró-Reitoria de Graduação para a elaboração, atualização, 
acompanhamento e gestão do Projeto Pedagógico do Curso, pautado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e no Projeto Pedagógico Institucional. 

 
§ 1º Para cada curso de graduação, haverá um Núcleo Docente Estruturante. 
 
§ 2º O Núcleo Docente Estruturante deve ser constituído por membros do 

corpo docente do curso que exerçam liderança acadêmica, percebida na produção de 
conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões 
entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do 
curso. 

 
Art. 12. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) reunir-se-á ordinariamente uma 

vez por semestre e será composto por no mínimo 30% dos docentes que participam do 
Curso de Graduação. 

 
§ 1º Na composição do NDE, observar-se-á o mínimo de 60% de seus 

membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, 
preferencialmente doutorado, 60% de graduados na área do curso e 20% de docentes 
contratados em regime de dedicação exclusiva. 

 
§ 2º Atendido o disposto no parágrafo anterior, a composição do NDE 

obedecerá, dentro do possível, à proporcionalidade departamental, conforme a 
participação na carga horária das disciplinas obrigatórias do curso de graduação.  

 
§ 3º Na composição do NDE, poder-se-á flexibilizar os referenciais mínimos 

dos parágrafos anteriores, conforme deliberação do Conselho de Graduação. 
 

§ 4º A composição de que trata o caput será baseada no número atualizado de 
docentes, do quadro efetivo da Universidade, responsáveis pelas disciplinas obrigatórias 
e eletivas do referido curso, conforme cadastro institucional. 



  

 

Art. 13. São membros natos do NDE, nomeados por portaria do Pró-Reitor de 
Graduação: 

 
I. O Coordenador do Curso, como seu presidente; 
II. Os docentes, membros do Colegiado do Curso; 
III. Os ex-coordenadores do Curso, em atividade na instituição. 

 
Art. 14. Os demais membros do NDE serão eleitos pelo Conselho de 

Graduação e nomeados pelo Pró-Reitor, a partir de candidaturas apresentadas em 
atendimento a edital público específico para este fim. 

 
§ 1º deverão ter preferência docentes que atuam ininterruptamente no curso 

desde o último ato regulatório, observando-se o disposto no art. 12 e seus parágrafos. 
 

§ 2º Caso o número de membros eleitos não seja suficiente para completar o 
número de docentes previstos para o NDE, os demais membros deverão ser indicados 
pelo Colegiado do curso e nomeados pelo Pró-Reitor. 

 
Art. 15. A composição do NDE será atualizada por ocasião da substituição da 

Coordenação do Curso ou quando necessário, para cumprir o disposto no art. 12 e seus 
parágrafos. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS FINALIDADES 
 

Art. 16. O Conselho de Graduação tem como finalidade: 
 
I. elaborar e atualizar os regimentos internos da Pró-Reitoria de 

Graduação e dos Colegiados de Curso e submetê-los ao Conselho Universitário para 
apreciação e aprovação; 

II. apreciar e aprovar os Regimentos Internos dos órgãos subordinados à 
Pró-Reitoria de Graduação, para submetê-los ao Conselho Universitário para apreciação 
e aprovação;  

III. propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes para 
atualização ao Projeto Pedagógico Institucional, no tocante aos Cursos de Graduação; 

IV. propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as normas gerais 
para o ensino de graduação; 

V. receber, apreciar, efetuar melhorias e adequações técnicas em projetos 
de criação de cursos de graduação para encaminhamento ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; 

VI. apreciar e aprovar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, 
propostos pelos Colegiados de Cursos em consonância com o Núcleo Docente 
Estruturante e submetê-los ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

VII. apreciar e aprovar ajustes e atualizações nos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de Graduação, propostos pelos Colegiados de Cursos, em consonância com o 
Núcleo Docente Estruturante; 

VIII. propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o calendário 
escolar dos cursos de Graduação; 

IX. aprovar as normas para elaboração de ementas e conteúdos 
programáticos das disciplinas de graduação; 

X. promover meios de viabilizar a integração intra e interdepartamental dos 
docentes envolvidos nas atividades de ensino; 



  

 

XI. assessorar o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nas 
deliberações referentes aos processos seletivos para os cursos de graduação; 

XII. estabelecer normas para matrícula de estudantes de graduação; 
XIII. propor ao CEPE e supervisionar o sistema de avaliação interna dos 

cursos de graduação. 
XIV. emitir parecer sobre a criação e desativação de cursos de graduação; 
XV. criar câmaras e comissões temporárias e permanentes para fins 

específicos e indicar os seus membros; 
XVI. assessorar o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão nos assuntos referentes ao ensino de graduação; 
XVII. coordenar os processos de orientação acadêmico-escolar dos discentes; 
XVIII. emitir parecer sobre matérias que se refiram ao ensino de graduação; 
XIX. servir de grau de recurso das decisões proferidas pelo Pró-Reitor; 
XX. servir de grau de recurso das decisões proferidas pelos Colegiados de 

Curso; 
XXI. regulamentar, coordenar e supervisionar o sistema de monitoria dos 

estudantes de graduação; 
XXII. indicar os membros das câmaras, comissões permanentes e 

temporárias criadas pela Pró-Reitoria; 
XXIII. executar todas as demais funções não previstas neste Regimento 

Interno, mas inerentes à Pró-Reitoria, conforme determinação de órgãos superiores e 
legislação vigente. 

 
Art. 17. A Câmara de Assuntos Acadêmicos tem como finalidade emitir parecer 

para julgamento e deliberação do Conselho de Graduação em assuntos que não tenham 
sido resolvidos no âmbito dos Colegiados, ou em grau de recurso de decisões dos 
Colegiados ou do Pró-Reitor, tais como matrícula, admissão por transferência, 
aproveitamento de estudos e outros, julgados pertinentes e encaminhados pelo Pró-
Reitor.  

 
Art. 18. A Câmara Curricular tem como finalidade emitir parecer sobre as 

propostas de alteração curricular e outros assuntos correlatos, encaminhados pelos 
Colegiados de Curso, para apreciação do Conselho de Graduação. 

 
Art. 19. A Câmara de Monitoria tem como finalidade deliberar sobre os 

assuntos relacionados ao sistema de monitoria de graduação.  
 
Parágrafo único. O sistema de monitoria de graduação é regido por normas 

específicas, elaboradas pela Câmara e aprovadas pelo Conselho de Graduação. 
 

Art. 20. A Câmara de Projetos de Apoio à Graduação tem como finalidade: 
 
I. elaborar projetos de melhorias dos cursos de graduação, por 

necessidade institucional ou em atendimento a editais pertinentes; 
II. indicar os coordenadores dos projetos, para homologação do Pró-Reitor 

de Graduação; 
III. supervisionar, acompanhar e avaliar a execução e resultados dos 

projetos e a ação dos respectivos coordenadores. 
 

Art. 21. A Câmara de Avaliação do Ensino de Graduação tem como finalidade: 
 



  

 

I. deliberar sobre os assuntos relacionados aos sistemas de avaliação 
interno e externo dos cursos de graduação da UFLA; 

II. propor a criação, alterações e melhorias nos instrumentos de avaliação 
adotados na instituição, para deliberação do Conselho de Graduação e do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão; 

III. criar normas e mecanismos para análise e divulgação dos resultados 
gerados pelas avaliações; 

IV. coordenar o processo de análise dos resultados gerados pelas 
avaliações. 

 

Art. 22. A Câmara de Assessoramento dos Estágios de Licenciatura tem como 
finalidade: 

 
I. Estabelecer metas, objetivos e ações gerais para os estágios de todos 

os cursos de Licenciatura; 
II. Deliberar sobre os eventuais conflitos entre os dispositivos dos 

documentos referentes às atividades teórico-práticas que o estágio deve atender; 
III. Fazer a prospecção de escolas e outros espaços para realização de 

parcerias e convênios antes do início do semestre letivo; 
IV. Analisar e dar deferimento sobre equivalências de atividades 

acadêmicas de Estágio Curricular Supervisionado. 
 

Art. 23. A Assessoria Pedagógica tem como finalidade: 
 
I. analisar os projetos de criação e os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, propondo ajustes e correções para submissão ao Conselho de Graduação 
para deliberação; 

II. assessorar o Coordenador de Curso na elaboração do Projeto 
Pedagógico do Curso; 

III. assessorar os proponentes na elaboração de projetos de criação de 
cursos; 

IV. assessorar os docentes na elaboração de ementas, programas de 
disciplinas, planos de cursos e em outras ações relacionadas com a condução dos 
projetos pedagógicos dos cursos; 

V.  acompanhar, conjuntamente com o procurador educacional  
institucional, todos os processos do Ministério da Educação relacionados aos cursos de 
graduação da UFLA; 

VI. Monitorar, junto ao MEC, o procurador educacional institucional e os 
Coordenadores de Curso, os prazos e ações relacionados ao reconhecimento, renovação 
de reconhecimento, avaliação in loco e outros atos necessários à manutenção da 
legalidade dos cursos de graduação da UFLA; 

VII. secretariar e lavrar as atas das reuniões do Conselho de Graduação; 
VIII. efetuar o levantamento de vagas não ocupadas na graduação a cada 

semestre letivo; 
IX. Outras atribuições de competência pedagógica ou logística designadas 

pelo Pró-Reitor de Graduação. 
 

Art. 24. A Secretaria dos Colegiados dos Cursos de Graduação tem como 
finalidade: 

I. Intermediar ações de natureza operacional e logística entre os 
estudantes de graduação e os coordenadores de curso; 

II. secretariar os coordenadores; 



  

 

III. agendar reuniões dos Colegiados de Cursos; 
IV.  receber e expedir correspondências da PRG e do Colegiado de Curso, 

inclusive as digitais; 
V. atender rotineiramente aos estudantes de graduação; 
VI. atender e orientar os estudantes a respeito de matrícula; 
VII.  auxiliar na recepção aos calouros; 
VIII. assessorar o Coordenador de Curso e a Pró-Reitoria de Graduação na 

condução e gestão dos projetos pedagógicos dos cursos; 
IX. arquivar os documentos dos colegiados; 
X. providenciar os trâmites dos seguintes itens:  

a) equivalência de atividades acadêmicas; 
b) estágio supervisionado, projeto orientado e Trabalho de Conclusão 

de Curso; 
c) registro de atividades vivenciais na UFLA; 
d) exame de suficiência; 
e) aproveitamento de disciplinas; 
f) documentos comprobatórios com vistas ao abono de falta e à 

recuperação de aulas e trabalhos escolares dos estudantes de 
graduação; 

g) Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, 
conjuntamente com o procurador educacional institucional e 
coordenadores de curso; 

XI. outras atividades estabelecidas pela Pró-Reitoria de Graduação; 
XII. outras atividades estabelecidas pelos Coordenadores dos Cursos. 

 

Art. 25. São finalidades do Núcleo Docente Estruturante: 
 
I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 
III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho 
e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação. 

 

CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 26. Ao Pró-Reitor de Graduação, compete: 
 
I. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Graduação; 
II. executar as deliberações do conselho; 
III. aprovar as decisões tomadas pelas câmaras e comissões permanentes 

e temporárias e encaminhá-las às instâncias superiores, se for o caso; 
IV. representar a Pró-Reitoria no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
V. zelar pela fiel execução dos programas de graduação, conforme 

aprovado pelo Conselho de Graduação, procurando harmonizar interesses e 
necessidades dos corpos docente, discente e técnico-administrativo ligados à Pró-
Reitoria, sob o ponto de vista didático, administrativo e disciplinar, podendo para isso 
baixar editais, normas internas e outros atos; 



  

 

VI. aprovar e nomear os membros dos Colegiados de Curso, indicados 
pelos Coordenadores; 

VII. indicar assessores administrativos para funções específicas; 
VIII. desenvolver esforços conjuntos com as Pró-Reitorias de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, visando à elaboração de projetos individuais, 
departamentais e interdepartamentais que possibilitem captar recursos para o 
financiamento de itens de custeio e de capital, necessários ao desenvolvimento de 
programas de treinamento dos estudantes, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 
dentro e fora da Universidade; 

IX. administrar os espaços físicos destinados às atividades 
acadêmicas; 

X. coordenar a distribuição semestral de atividades acadêmicas no 
tempo e no espaço; 

XI. autorizar a realização de atividades não previstas nos espaços 
acadêmicos; 

XII. opinar sobre a construção, desativação e nova destinação dos 
espaços utilizados para atividades acadêmicas; 

XIII. representar ou fazer-se representar em eventos ligados às 
atividades de graduação; 

XIV. apresentar relatórios de atividades da Pró-Reitoria, quando solicitados 
por órgãos superiores; 

XV. desempenhar outras atribuições não especificadas neste Regimento, 
mas inerentes ao cargo, de acordo com a legislação vigente. 

 
Art. 27. Ao Pró-Reitor Adjunto, compete: 
 
I. auxiliar o Pró-Reitor na execução de todas as atividades a ele inerentes; 
II. substituir o Pró-Reitor em suas ausências e impedimentos temporários; 
III. compor a assembleia geral da diretoria de processos seletivos. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 28.  São atribuições dos membros do Conselho de Graduação: 
 
I.  executar as ações deliberadas pelo Conselho de Graduação e pelo Pró-

Reitor; 
II.  participar das reuniões do Conselho de Graduação; 
III.  discutir e votar assuntos que forem submetidos ao Conselho. 

 
 

Art. 29. São atribuições da Secretária Administrativa: 
 
I. organizar e coordenar os serviços da Secretaria, viabilizando a 

consecução dos objetivos e atribuições da PRG; 
II. organizar e manter atualizado o arquivo da PRG; 
III. orientar e coordenar os trabalhos da equipe da PRG e da secretaria dos 

colegiado de cursos; 
IV. manter sob controle os bens patrimoniais sob a carga da PRG; 
V. controlar a utilização dos materiais de consumo necessários aos 

serviços; 
VI. assessorar o Pró-Reitor em todas as suas atribuições e competências; 



  

 

VII. organizar e manter em funcionamento o serviço de protocolo e os 
arquivos referentes a correspondências e aos atos oficiais; 

VIII. supervisionar os serviços de manutenção e limpeza das instalações da 
PRG; 

IX. coordenar a recepção aos calouros; 
X. controlar a frequência do pessoal lotado na PRG e na Secretaria dos 

Colegiados de Curso; 
XI. executar os trâmites para mudança de curso; 
XII. executar os trâmites para transferência externa; 
XIII. executar os trâmites para obtenção de novo título; 
XIV. executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Pró-Reitor de 

Graduação. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
Art. 30. A Pró-Reitoria de Graduação poderá, quando julgar conveniente, 

solicitar a colaboração de docentes ou técnicos administrativos da Universidade e a 
assessoria de profissionais de outras entidades. 

 
Art. 31. As disposições deste Regimento serão complementadas por meio dos 

regimentos dos órgãos subordinados, de resoluções baixadas pelo Conselho de 
Graduação, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo Conselho 
Universitário, no limite de suas respectivas competências. 

 
Art. 32. O presente Regimento só poderá ser modificado, no todo ou em parte, 

por proposta do Conselho de Graduação, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e 
do Conselho Universitário. 

 
Art. 33. Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Universitário, revogando-se as disposições em contrário. 
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