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O ESTATUTO... A IDENTIDADE DA IFES

O Estatuto de IFES demarca e delimita sua 

identidade, os princípios, a estrutura-órgãos internos 

e os atores sociais – comunidade acadêmica - a 

constitui a partir do lugar social que a Universidade 

no contexto da organização da educação e da 

sociedade brasileira.



O REGIMENTO (GERAL)... CAMINHOS PARA

AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA IFES

O Regimento (Geral) reafirma o Estatuto e delimita 

as estruturas, os caminhos e as opções 

organizacionais que a instituição utilizar para colocar 

em ação o Estatuto da IFES.

O Regimento (Geral) aponta na direção de como o 

Estatuto da Universidade se traduzira no cotidiano 

das relações institucionais e interinstitucionais e no 

cotidiano das relação acadêmicas, sociais e trabalho 

da IFES.



PILARES FORMAIS DO ESTATUTO E

REGIMENTO (GERAL): A BASE LEGAL

 A Constituição Federal de 1988

 A LDB de 9.394/1996

 O Plano Nacional da Educação

 A orientações e instruções normativas dos órgãos de 
governo:

 SESU

 SERES

 Conselho Nacional de Educação

 Tribunal de Contas da União

 ...



A CONSTITUIÇÃO FEDERAL...

 Art. 207. As universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.

 § 1º É facultado às universidades admitir 

professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na 

forma da lei.

 § 2º O disposto neste artigo aplica-se às 

instituições de pesquisa científica e 

tecnológica.



A LDB: AS FINALIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

 Art. 43. A educação superior tem por finalidade:

 I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

 II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua;

 III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 

do meio em que vive;

 IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio 

da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação;

 V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 

intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

 VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

 VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

 VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e 

a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de 

atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares.



A LDB: ABRANGÊNCIA DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR

 Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 
programas:

 I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes 
níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam 
aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, 
desde que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente;

 II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído 
o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados 
em processo seletivo;

 III - de pós-graduação, compreendendo programas de 
mestrado e doutorado, cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados 
em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino;

 IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos 
requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de 
ensino.



A LDB: AS UNIVERSIDADES E SUA DEFINIÇÃO

 Art. 52. As universidades são instituições 
pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais 
de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se 
caracterizam por:

 I - produção intelectual institucionalizada mediante o 
estudo sistemático dos temas e problemas mais 
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 
quanto regional e nacional;

 II - um terço do corpo docente, pelo menos, com 
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

 III - um terço do corpo docente em regime de tempo 
integral.

 Parágrafo único. É facultada a criação de universidades 
especializadas por campo do saber.



A LDB: AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE

 Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo 
de outras, as seguintes atribuições:

 I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 
previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do 
respectivo sistema de ensino;

 II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 
pertinentes;

 III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e 
atividades de extensão;

 IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do 
seu meio;

 V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas 
gerais atinentes;

 VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;

 VII - firmar contratos, acordos e convênios;

 VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos 
institucionais;

 IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas 
leis e nos respectivos estatutos;

 X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de 
convênios com entidades públicas e privadas.



A LDB: AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES

 § 1º Para garantir a autonomia didático-científica das 
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa 
decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, 
sobre:

 I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;

 II - ampliação e diminuição de vagas;

 III - elaboração da programação dos cursos;

 IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;

 V - contratação e dispensa de professores;

 VI - planos de carreira docente.

 § 2º As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a 
setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores 
e universidades.

 § 3º No caso das universidades públicas, os recursos das 
doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com 
destinação garantida às unidades a serem 
beneficiadas.



A LDB: AS UNIVERSIDADES MANTIDAS PELO

PODER PÚBLICO

 Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de 
estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, 
organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de 
carreira e do regime jurídico do seu pessoal.

 § 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo 
anterior, as universidades públicas poderão:

 I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como 
um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os 
recursos disponíveis;

 II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais 
concernentes;

 III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a 
obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo 
respectivo Poder mantenedor;

 IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;

 V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de 
organização e funcionamento;

 VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder 
competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;

 VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem 
orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.



A LDB E A GESTÃO DAS IFES

 Art. 56. As instituições públicas de educação superior 

obedecerão ao princípio da gestão democrática, 

assegurada a existência de órgãos colegiados 

deliberativos, de que participarão os segmentos da 

comunidade institucional, local e regional.

 Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes 

ocuparão setenta por cento dos assentos em cada 

órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem 

da elaboração e modificações estatutárias e 

regimentais, bem como da escolha de dirigentes.

 Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, 

o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas 

semanais de aulas.



DESAFIOS PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO

ESTATUTO-REGIMENTO GERAL

 Construir um processo coletivo, participativo e 
dialógico de construção do Estatuto-Regimento Geral.

 Constituir Comissões e Subcomissões de Trabalho que 
atuem de forma articulada e complementar entre si

 Assegurar uma Comissão para sistematização e 
organização de sínteses

 Uso das TIC e mídias sociais no contexto da pandemia

 Assegurar que os participantes do processo de 
construção do Estatuto e Regimento Geral –
especialmente os membros das Comissões e 
Subcomissões - conheçam e dominem os marcos 
regulatórios.



DESAFIOS PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO

ESTATUTO-REGIMENTO GERAL

 Ter clareza que o processo de construção do Estatuto-

Regimentos Geral se define e se desenvolve não 

apenas pelas regras formais, mas também pelas 

dinâmicas não-formais e/ou informais da Instituição 

enquanto organização social.

 Assegurar que os órgãos colegiados – desde os 

Conselhos/Colegiados de base até os Conselhos 

Superiores – sejam instâncias de tomadas de 

decisões estratégicas na Instituição, em todos os seus 

níveis.

 Os órgãos-instâncias de natureza administrativa não 

podem estar acima que os órgãos-instâncias de decisões 

colegiadas.



DESAFIOS PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO

ESTATUTO-REGIMENTO GERAL

 Organizar as estruturas de tomadas de decisão –
Conselhos – de modo que a instância máxima seja 
espaço e canal para conduzir os processos de 
tomadas de decisões estratégicas na e da 
Instituição.

 Atentar para que o Conselho Máximo (Conselho 
Universitário) não seja instância recursal relativas a 
assuntos cotidianos da Instituição.

 Estabelecer a periodicidade mínima das reuniões dos 
órgãos colegiados.

 Atentar para a “representatividade” dos diferentes 
segmentos e instâncias institucionais na 
composição dos órgãos colegiados, observados os 
marcos regulatórios.



DESAFIOS PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO

ESTATUTO-REGIMENTO GERAL

 A UFNT já nasce como uma instituição multicampi

 Delimitar uma adequada articulação entre os campi da 

UFNT

 Prever um processo de avaliação do Estatuto e/ou 

Regimento (Geral) da UFNT
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