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Antecedentes
 Comissão de Implantação da Unifesspa

 Criação da Unifesspa pela Lei nº 12.824, de 5 de junho de 2013

 Presidente da Comissão de Implantação é nomeado reitor pro tempore

 PORTARIA Nº 01 DE 14 DE AGOSTO DE 2013 – Reitor Pro Tempore: Estabelece estrutura, 
organização e procedimentos para o funcionamento da Unifesspa até a aprovação do Estatuto pelo 
órgão competente do sistema federal de ensino. 

 Conselhos Superiores Pro Tempore

 Estrutura Administrativa e Acadêmica

 RESOLUÇÃO DO CONSUN PRO TEMPORE Nº 003, DE 04 DE ABRIL DE 2014:

Aprova o Estatuto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

 RESOLUÇÃO DO CONSUN Nº 017, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015: Aprova as alterações recomendadas 
pelo MEC

 +Agilizou AUTONOMIA da Unifesspa em relação à UFPA (estrutura e regulamentos)

 +Conformou a estrutura administrativa e acadêmica (sem inovações na estatuinte)



O processo de construção do 

Regulamento da Estatuinte

 RESOLUÇÃO DO CONSUN Nº 001, DE 02 DE ABRIL DE 2014: Regulamenta a criação 

de Comissão responsável pela elaboração do regulamento da elaboração do 

Estatuto da Unifesspa

 Comissão criada pela Portaria 0472/2014 (13.08.2014): 9 membros paritários das categorias (eleitos 

pelos pares) + 2 membros da Administração (escolhidos pelo Consepe e Consad)

 Trabalhos da Comissão:

 Pesquisa e estudo modelos de Estatutos e de Metodologias de estatuintes

 Realizou 6 reuniões de trabalho; um debate com palestrante externo sobre estatuinte

universitária (paralelo vinham acontecendo debates sobre autonomia universitária, etc.)

 Assembleia Geral Universitária que apreciou e aprovou o regulamento (14.11.2014)

 RESOLUÇÃO CONSUN Nº 010, DE 19 DE MARÇO DE 2015: Estabelece o 

regulamento do processo Estatuinte da Unifesspa). 



O Regulamento da Estatuinte Unifesspa

 CAPITULO I - DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 

 CAPITULO II - DAS DIRETRIZES GERAIS 

 CAPITULO III - DA NATUREZA, ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PROCESSO 
ESTATUINTE 

 CAPITULO IV - DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ESTATUINTE ORGANIZADORA

 CAPITULO V - DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA COMISSÃO E 
DO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 CAPITULO VI - DO FUNCIONAMENTO 

 CAPITULO VII - DA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

 CAPITULO VIII - DO CONGRESSO ESTATUINTE

 CAPITULO IX - DA VACÂNCIA DE MANDATO DE MEMBRO DA COMISSÃO 
ORGANIZADORA 

 CAPITULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 
 Art. 1º [...]

 §l° A elaboração do Estatuto da Unifesspa deverá ser consoante aos ideais 

democráticos e da função pública e social da Universidade. 

 §2° O processo Estatuinte deverá gerar subsídios para a imediata elaboração do 

Regimento Geral da Unifesspa, devidamente organizados em forma de separata. 

 Art. 2° O processo Estatuinte deverá oferecer aos segmentos universitários 

todas as condições de engajamento democrático e plural nos debates, bem 

como se orientar pelos seguintes princípios: 

 I - Processo amplo: garantir que o maior número de pessoas (público interno e 

externo) tenham acesso ao processo de elaboração da Estatuinte; 

 II - Participativo: incentivar a participação de toda a comunidade acadêmica; 

 III - Transparente: garantir efetivos mecanismos de comunicação, informação e 

divulgação do processo Estatuinte; e 

 IV - Objetividade: Os encaminhamentos em prol da construção do Estatuto devem 

ser claros e objetivos em sua exposição. 



ORG. E COMPOSIÇÃO DO PROCESSO ESTATUINTE 

Comissão Organizadora:

 15 membros: representação paritária as categorias; escolhidos por 
eleição direta

 Estrutura: coordenação geral; equipe de sistematização; membros da 
comissão

Instâncias do processo da Estatuinte: 

 I - Conferências Livres (5 conferências/por eixos temáticos; sede; sem 
caráter deliberativo; resultado DR 1)

 II - Conferências Regionais (5 conferências/discute DR1; campis; sem 
caráter deliberativo; resultado DR 2)

 III - Congresso Estatuinte. 

Duração dos trabalhos: 9 meses (podendo ser prorrogado mais 3 meses)



EIXOS TEMÁTICOS

I - Eixo 1: Universidade, princípios e finalidades: 

 a) Concepção de universidade; b) Universidade na Amazônia; c) Autonomia, financiamento 

e gestão democrática. 

II - Eixo 2: Organização didático-científica: 

 a) Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; b) Ensino de graduação e pós-graduação. 

III - Eixo 3: Comunidade universitária: 

 a) Relação com a sociedade; b) Participação política; c) Acesso e permanência dos alunos. 

IV - Eixo 4: Estrutura acadêmica e administrativa: 

 a) Organização multicampi; b) Organização acadêmica; c) Organização administrativa. 

V - Eixo 5: Gestão de pessoal e valorização profissional: 

 a) Qualificação de pessoal; b) Valorização de servidores. 



Do Congresso Estatuinte

Art. 26 O Congresso Estatuinte é um espaço deliberativo de análise, discussão, elaboração e 
aprovação do Estatuto da Unifesspa. (Discute e delibera sobre o DR 2 e a minuta do Estatuto) 

Art. 27 Participarão do Congresso Estatuinte 100 (cem) delegados com direito a voz e voto assim 
distribuídos: 

 I - 30 delegados docentes; 

 II - 30 delegados técnico-administrativos; 

 III - 30 delegados discentes; 

 IV - 10 delegados representantes da sociedade regional 

Art. 28 Os delegados do Congresso Estatuinte deverão ser escolhidos por seus pares em eleição 
direta, mediante pleito único, com cédulas ou cabines diferenciadas, a ocorrer no Campus Sede 
(Marabá) e em cada Campus Fora de Sede (Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e 
Xinguara). 

 §2º Para o Campus Sede, haverá escolha de 22 (vinte e dois) delegados docentes, 22 (vinte e dois) 
delegados técnico-administrativos, 22 (vinte e dois) delegados discentes e 02 (dois) delegados 
representantes da sociedade local, perfazendo 68 (sessenta e oito) delegados.

 §3º Para cada Campus Fora de Sede, haverá escolha de 02 (dois) delegados docentes, 02 (dois) delegado 
técnico-administrativo, 02 (dois) delegados discentes e 02 (dois) delegados representantes da sociedade 
local, perfazendo 08 (oito) delegados por Campus, num total de 32 (trinta e dois) delegados fora de sede.



...Estatuinte Unifesspa

 RESOLUÇÃO CONSUN Nº 042, DE 17 DE AGOSTO DE 2017: Aprova a prorrogação 

de prazo para a conclusão do Processo Estatuinte. (+6 meses)

 RESOLUÇÃO CONSUN Nº 073, DE 06 DE JUNHO DE 2019: Decide sobre comissão 

para revisão da Minuta do Estatuto da Unifesspa: 

 o Presidente do Congresso Estatuinte ficarão responsáveis por convocar uma comissão com 

a finalidade de revisar o texto da Minuta do Estatuto da Unifesspa.  

 O Estatuto está no CONSUN para homologação



Algumas reflexões sobre nossas escolhas 

metodológicas

 A concepção de participação 

 Assembleia/Congresso decidem X Conselho Universitário homologa

 Participação direta x representação x legitimidade dos diferentes espaços de deliberação

 A qualidade da participação

 A participação nas instâncias de debate e elaboração (conferências) dos documentos de 
referência (DR 1 e 2) como mais qualitativas

 A baixa participação/representatividade no Congresso Estatuinte pode ter influenciado na 
qualidade do documento final do Estatuto

 Algumas hipóteses sobre o processo

 A extensão de atividades na primeira fase e o trabalho extenuante como possíveis explicações 
para a baixa participação na etapa final do processo

 A forma de escolha dos delegados (sem vinculação às unidades acadêmicas/administrativas) 
como fator de não comparecimento de delegados no Congresso Estatuinte

 A baixa da comunicação da estatuinte nessa etapa do processo. 



Obrigada!

idelma@unifesspa.edu.br
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