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XI. acompanhar e avaliar os resultados da implantação do 
plano de marketing;

XII. acompanhar a divulgação dos livros publicados pela 
Editora da Unicamp em veículos de comunicação e nas redes 
sociais.

Capítulo IX – Da Divisão Comercial
Artigo 16 – Compete à Divisão Comercial:
I. estabelecer, em conjunto com a Coordenadoria Executiva, 

a Divisão de Produção Editorial e a Divisão Administrativa, o 
plano geral de comercialização dos livros da Editora e consigna-
dos vendidos nas livrarias mantidas pela Editora e submetê-lo à 
Coordenadoria Executiva;

II. acompanhar e avaliar os resultados da implantação do 
plano de comercialização dos livros;

III. apresentar as necessidades de reimpressão, juntamente 
com o histórico de vendas dos títulos a serem reimpressos, para 
a Coordenadoria Executiva;

IV. controlar e zelar pelo correto armazenamento de livros 
próprios e consignados;

V. elaborar e manter atualizados os mapas do estoque de 
livros;

VI. vender materiais e livros da Editora da Unicamp, bem 
como consignados, em lojas físicas e virtuais;

VII. estabelecer e manter contato com livreiros e distri-
buidores;

VIII. realizar o controle de distribuição dos livros;
IX. elaborar e manter atualizados os mapas de vendas;
X. prestar contas dos livros vendidos (de terceiros e da 

Editora da Unicamp);
XI. efetuar o faturamento dos livros vendidos e a conciliação 

bancária de pagamento;
XII. planejar a organização e a aparência das livrarias da 

Editora da Unicamp;
XIII. zelar pelo estoque das livrarias da Editora da Unicamp, 

bem como pela conservação dos locais em que se localizam;
XIV. auxiliar a Divisão Administrativa na elaboração de 

relatórios financeiros;
XV. acompanhar o inventário anual dos livros da Editora da 

Unicamp em estoque juntamente com a Divisão Administrativa;
XVI. atualizar periodicamente o site da Editora;
XVII. programar vendas promocionais em conjunto com a 

Divisão Administrativa e Divisão de Produção Editorial;
XVIII. planejar e produzir eventos para lançamento de livros 

da Editora;
XIX. promover a participação da Editora em feiras e demais 

eventos nacionais ou internacionais.
Parágrafo único – As competências da Divisão Comercial 

previstas neste artigo, em especial as indicadas nos incisos IV 
a XI e XIII, serão objeto do convênio com a Funcamp a que se 
refere o artigo 4º deste Regimento.

Artigo 17 – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
a Deliberação Consu-A-20/2002. (Proc. 01-P-17472/2002)

 Deliberação CAD-A-5, de 6-4-2021

Dispõe sobre o Regimento Interno da Faculdade 
de Engenharia Química

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualida-
de de Presidente da Câmara de Administração, tendo em vista o 
decidido em sua 365ª Sessão Ordinária, realizada em 06.4 .21, 
baixa a seguinte Deliberação:

Título I - Da Faculdade de Engenharia Química e Suas 
Finalidades

Artigo 1º - A Faculdade de Engenharia Química da Univer-
sidade Estadual de Campinas tem por objetivos formar profis-
sionais, éticos e responsáveis, ministrar cursos de qualidade, 
realizar pesquisas científicas e tecnológicas e prestar serviços 
à comunidade na área de Engenharia Química, no âmbito dos 
objetivos maiores da Universidade Estadual de Campinas.

Artigo 2º - No cumprimento de suas finalidades, a Faculdade 
de Engenharia Química observará os princípios de respeito à 
dignidade do ser humano e aos seus direitos fundamentais, bem 
como àqueles que regem o desenvolvimento sustentável.

Artigo 3º - A Faculdade de Engenharia Química reger-se-á 
pelos Estatutos da Universidade Estadual de Campinas, pelo 
Regimento Geral, por este Regimento Interno e pela legislação 
vigente.

Artigo 4º - Compete à Faculdade de Engenharia Química, no 
âmbito da área de Engenharia Química:

I. Ministrar o ensino do ciclo profissional do curso de Gradu-
ação e assumir a responsabilidade que lhe competir nos demais 
cursos de Graduação da Universidade;

II. Ministrar o ensino de cursos de Pós-Graduação;
III. Ministrar cursos de especialização, de aperfeiçoamento 

e de extensão;
IV. Promover e desenvolver atividades de pesquisa científi-

ca, tecnológica e de inovação;
V. Propiciar colaboração técnica, científica e didática às 

demais Unidades da Universidade, bem como, mediante convê-
nios, a Instituições públicas e privadas;

VI. Colaborar no ensino médio mantido pela Universidade;
VII. Colaborar com a comunidade através da prestação de 

serviços técnicos e científicos.
Título II - Da Administração
Artigo 5º - Os órgãos administrativos da Faculdade de 

Engenharia Química são:
I. A Diretoria;
II. O Conselho Interdepartamental;
III. A Congregação.
Capítulo I - Da Diretoria
Artigo 6º - A Diretoria, órgão executivo da Faculdade, tem 

como estrutura a Secretaria Geral e Seções de Apoio, fixadas em 
organograma aprovado pelos Órgãos Superiores da Universida-
de e, será exercida por um Diretor, escolhido pelo Reitor, em lista 
tríplice de docentes portadores, no mínimo, do título de Doutor 
junto à Faculdade de Engenharia Química da Universidade, 
elaborada e encaminhada pela Congregação.

§ 1º - O Diretor terá um mandato de 4 anos, sendo vedada 
a recondução para período imediato.

§ 2º - A elaboração da lista tríplice será baseada em con-
sulta da qual participam o corpo docente, o corpo discente e o 
corpo de servidores técnicos e administrativos, na Faculdade de 
Engenharia Química.

§ 3º - A consulta para a elaboração da lista tríplice para a 
escolha do Diretor deverá ser realizada entre 30 e 20 dias antes 
do término do mandato do Diretor, sendo reservado antes da 
consulta um prazo de 10 dias para divulgação e a inscrição dos 
candidatos ao cargo.

§ 4º - O valor e o resultado da consulta serão obtidos 
mediante o voto ponderado do corpo docente, do corpo discente 
e do corpo de servidores técnicos e administrativos, fixando-se 
o peso de 3/5 para o voto da categoria docente, 1/5 para o 
voto da categoria discente e 1/5 para o voto da categoria dos 
servidores técnicos e administrativos. Por voto de uma categoria 
entende-se a relação entre o número de votos recebidos por 
cada professor votado, que seja elegível, e o número total de 
eleitores qualificados para votar na respectiva categoria.

§ 5º - A consulta deverá contar com a presença de, no 
mínimo 50% do Colégio Eleitoral para cada categoria, sob pena 
de nulidade do voto da referida categoria.

§ 6º - O Diretor poderá, a pedido, e desde que autorizado 
pelo Reitor, ser desobrigado de suas funções docentes, sem pre-
juízo de vencimentos, gratificações e demais vantagens.

§ 7º - O Diretor será auxiliado por um Diretor Associado, 
sendo este um professor portador, no mínimo, do título de 
Doutor, cujo nome deverá ser divulgado pelo candidato no lan-
çamento da candidatura para o cargo de Diretor.

§ 6º – De cada reunião será lavrada uma ata que será sub-
metida à aprovação na reunião seguinte, devendo ser assinada 
digitalmente pelos membros presentes à respectiva reunião.

Artigo 10 – O Conselho Editorial poderá, por decisão da 
maioria simples de seus membros, criar, extinguir e manter 
coleções.

§ 1º – Anualmente, o Conselho Editorial decidirá sobre 
a criação, a extinção ou a manutenção de coleções e de suas 
respectivas Comissões Editoriais.

§ 2º – O Conselho Editorial indicará um de seus membros 
para integrar a Comissão Editorial de cada coleção.

§ 3º – O Conselho Editorial definirá, na última reunião do 
ano, o número mínimo e máximo de títulos a publicar por ano 
em cada uma das coleções.

Capítulo V – Da Coordenadoria Executiva
Artigo 11 – O Coordenador da Editora será designado pelo 

Reitor dentre os membros do quadro docente da Universidade 
com titulação mínima de doutor.

Parágrafo único – O mandato do Coordenador da Editora 
será de 4 anos.

Artigo 12 – Compete ao Coordenador da Editora:
I. exercer a direção superior da Editora;
II. cumprir as decisões do Conselho Editorial;
III. representar a Editora da Unicamp interna e externamen-

te à Universidade;
IV. escolher, após indicação dos membros do Conselho 

Editorial, assessores especialistas no tema para elaboração de 
pareceres de mérito sobre as obras submetidas à Editora;

V. executar atividades de gestão necessárias perante as 
editoras públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para 
coedição de obras de interesse da Editora da Unicamp;

VI. supervisionar as negociações para elaboração de contra-
tos com autores nacionais, bem como para aquisição de direitos 
autorais de obras estrangeiras;

VII. deliberar sobre a renovação de contratos de edição e 
coedição;

VIII. coordenar o plano geral de administração da Editora, 
estabelecendo critérios e prioridades, além de acompanhar e 
avaliar os resultados;

IX. coordenar o plano geral de produção dos livros aprova-
dos para publicação, estabelecendo critérios e prioridades, assim 
como acompanhar e avaliar os resultados;

X. coordenar o plano geral de comercialização dos livros 
publicados pela Editora, bem como dos livros em consignação 
de outras editoras, estabelecendo critérios e prioridades, além 
de acompanhar e avaliar os resultados;

XI. coordenar o plano geral de marketing e as estratégias 
de divulgação dos livros da Editora, estabelecendo critérios e 
prioridades, além de acompanhar e avaliar os resultados;

XII. decidir sobre a participação da Editora da Unicamp em 
feiras e exposições no país e no exterior;

XIII. supervisionar a elaboração dos relatórios financeiros a 
serem submetidos ao Conselho Financeiro;

XIV. elaborar relatório anual das atividades da Editora, 
incluindo os pareceres emitidos pelo Conselho Financeiro, 
apresentá-lo ao Conselho Editorial e, posteriormente, ao Reitor;

XV. autorizar doações e permutas de publicações, observa-
das as normas da Universidade;

XVI. analisar os pareceres emitidos pelo Conselho Financei-
ro e deliberar sobre eventuais providências;

XVII. elaborar e alterar o Regimento Interno da Editora e 
submetê-lo às instâncias competentes;

XVIII. deliberar sobre casos omissos neste Regimento.
Capítulo VI – Do Conselho Financeiro
Artigo 13 – O Conselho Financeiro, instância assessora 

independente, será composto por 3 membros designados pelo 
Reitor, escolhidos da seguinte maneira:

I. 2 docentes ou servidores técnico-administrativos da 
Unicamp com experiência em Gestão, Administração ou Con-
tabilidade;

II. um representante da Funcamp.
§ 1º – O mandato dos membros do Conselho Financeiro será 

de 2 anos, sendo permitida uma recondução sucessiva.
§ 2º – São atribuições do Conselho Financeiro:
I. zelar pela integridade financeira da Editora;
II. reunir-se semestralmente para avaliar os relatórios 

financeiros elaborados pela Divisão Administrativa da Editora e 
apresentados pelo Coordenador Executivo;

III. emitir pareceres acerca dos relatórios e recomendações 
sobre as atividades financeiras da Editora.

Capítulo VII – Da Divisão Administrativa
Artigo 14 – Compete à Divisão Administrativa:
I. estabelecer, em conjunto com a Coordenadoria Executiva, 

a Divisão Comercial e a Divisão de Produção Editorial, o plano 
administrativo e financeiro da Editora e submetê-lo à Coorde-
nadoria Executiva;

II. acompanhar e avaliar os resultados da implantação do 
plano administrativo e financeiro;

III. efetuar a contratação de materiais e serviços necessários 
para a publicação de livros;

IV. elaborar e gerir contratos de edição celebrados com 
autores, agências literárias nacionais e estrangeiras, distribuido-
res e livrarias, bem como contratos de coedição;

V. observar a vigência dos contratos e alertar a Coordena-
doria Executiva para deliberação sobre sua eventual renovação;

VI. realizar semestralmente a apuração e os pagamentos 
relativos a direitos autorais e enviar prestação de contas a quem 
de direito, como autores, organizadores, agências ou editoras 
estrangeiras;

VII. acompanhar o débito mensal dos recursos para compo-
sição do Fundo de Reserva Trabalhista (FRT) e para reserva de 
direitos autorais;

VIII. acompanhar a transferência mensal de recursos à 
Unicamp, dos livros consignados para a Distribuidora da Uni-
camp; notificar formalmente o Coordenador da Editora da 
Unicamp e da Funcamp caso haja qualquer inconsistência nessa 
transferência;

IX. controlar a movimentação das contas bancárias e insti-
tucionais, bem como a posição financeira e patrimonial;

X. efetuar os recolhimentos financeiros devidos às instân-
cias competentes e realizar os pagamentos necessários;

XI. controlar o almoxarifado e os materiais permanentes 
da Editora.

Capítulo VIII – Da Divisão de Produção Editorial
Artigo 15 – Compete à Divisão de Produção Editorial:
I. estabelecer, em conjunto com a Coordenadoria Executiva, 

a Divisão Comercial e a Divisão Administrativa, o plano geral de 
produção dos livros e submetê-lo à Coordenadoria Executiva;

II. acompanhar e avaliar os resultados da implantação do 
plano de produção editorial;

III. executar estudo de viabilidade financeira das obras 
submetidas ao Conselho Editorial;

IV. executar estudo de ineditismo das obras submetidas ao 
Conselho Editorial;

V. estabelecer um cronograma de produção de cada obra, 
acompanhando e avaliando sua execução;

VI. desenvolver projetos editoriais para os livros, incluindo 
capa e miolo;

VII. planejar e acompanhar traduções;
VIII. planejar e proceder à preparação e à revisão dos textos 

das obras;
IX. planejar e executar a produção gráfica dos livros;
X. controlar o andamento dos serviços de preparação, de 

revisão e de produção gráfica, zelando pelo cumprimento dos 
cronogramas de publicação;

nistrativos, ocupantes de cargos públicos, empregos públicos ou 
funções permanentes da Universidade.

Parágrafo único - Os servidores integrantes da equipe 
técnica da Controladoria Geral serão designados pelo Reitor, por 
solicitação do Controlador Geral.

Artigo 5º – As competências da Controladoria Geral estão 
previstas no Artigo 2º da Deliberação Consu-A-08/2019 e, para 
que essas sejam plenamente executadas pela Controladoria 
Geral, fica a cargo da Controladoria:

I. solicitar documentos e informações, pertinentes a sua 
atividade, a quaisquer órgãos da Universidade;

II. emitir relatórios, dentro de suas competências, para 
auxiliar os órgãos da administração;

III. acompanhar as áreas que realizam o atendimento dos 
órgãos de controle externo.

Artigo 6º – No exercício de suas competências, a Contro-
ladoria Geral, por meio do Controlador Geral, expedirá atos 
vinculantes para sua própria atuação e atos de recomendação 
voltados aos demais órgãos da Universidade.

§ 1° - Quando considerar a necessidade de normatização 
vinculante para os demais órgãos da Universidade, a Controla-
doria Geral deverá encaminhar a respectiva proposta ao Sistema 
de Controle Interno da Universidade.

§ 2° - Concluindo ser cabível medida de anulação ou 
revogação de atos praticados no âmbito de outros órgãos da 
Universidade, ou medida sancionatória, a Controladoria Geral 
deverá emitir parecer técnico, cabendo ao Controlador Geral 
encaminhá-lo ao Sistema de Controle Interno da Universidade.

Artigo 7º - As atividades realizadas pela Controladoria Geral 
integrarão o Relatório anual do Sistema de Controle Interno da 
Universidade, conforme previsto no Artigo 6º da Deliberação 
Consu-A-08/2019.

Artigo 8º - Esta Deliberação entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (Proc. 
01-P-3663/2018).

 Deliberação CAD-A-4, de 6-4-2021

Dispõe sobre o Regimento Interno da Editora da 
Unicamp

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na quali-
dade de Presidente da Câmara de Administração, tendo em vista 
o decidido em sua 365ª Sessão Ordinária, realizada em 06.4.21, 
baixa a seguinte Deliberação:

Capítulo I - Da Editora Universitária
Artigo 1º – A Editora, prevista pelo artigo 100 do Regi-

mento Geral, é órgão vinculado à Reitoria e reger-se-á por este 
Regimento Interno, pelos Estatutos e pelo Regimento Geral da 
Universidade Estadual de Campinas.

Artigo 2º – Este Regimento tem por finalidades fixar a 
estrutura administrativa e disciplinar o funcionamento da Edi-
tora da Unicamp.

Capítulo II - Dos Objetivos
Artigo 3º – A Editora da Unicamp é órgão destinado à 

difusão de obras de significação científica, técnica, literária, 
artística e de interesse didático, preferentemente adstritas ao 
âmbito universitário.

Artigo 4º – Os livros publicados pela Editora da Unicamp 
serão comercializados por meio da Distribuidora da Editora da 
Unicamp, em livrarias físicas e em plataformas digitais, mediante 
convênio com a Funcamp, em que constarão as responsabilida-
des de cada partícipe.

Capítulo III - Estrutura Organizacional
Artigo 5º – A direção superior da Editora caberá à Coorde-

nadoria Executiva.
Artigo 6º – A estrutura organizacional da Editora será 

composta por:
I. Conselho Editorial
II. Conselho Financeiro
III. Coordenadoria Executiva composta por:
a) Divisão Administrativa
b) Divisão de Produção Editorial
c) Divisão Comercial
Capítulo IV - Do Conselho Editorial
Artigo 7º – O Conselho Editorial será integrado por dez 

membros designados pelo Reitor, escolhidos da seguinte forma:
I. 7 membros pertencentes ao quadro docente da Univer-

sidade, garantindo-se a representatividade das grandes áreas 
de conhecimento;

II. 2 membros escolhidos entre personalidades externas ao 
quadro docente da Universidade, cuja competência acadêmica 
ou expressão cultural possam representar efetiva contribuição 
às atividades da Editora; e

III. o Coordenador da Editora, seu membro nato.
§ 1º – O mandato dos membros do Conselho Editorial refe-

ridos nos incisos I e II será de 2 anos, permitida uma recondução 
sucessiva. Sempre que possível, a renovação bienal deverá 
manter ao menos metade dos seus membros, a fim de manter a 
memória das práticas adotadas.

§ 2º – Perderá o mandato o membro que faltar injustifica-
damente a mais de 2 reuniões consecutivas ou quatro reuniões 
intercaladas, a juízo do Conselho Editorial.

§ 3º – A presidência do Conselho Editorial será exercida 
pelo Coordenador da Editora, que poderá delegá-la, excepcional 
e temporariamente, a outro membro do Conselho.

Artigo 8º – Ao Conselho Editorial competirá:
I. selecionar as obras submetidas à Editora da Unicamp que 

serão encaminhadas para avaliação de assessoria, considerando 
seu ineditismo, sua pertinência ao catálogo da Editora da Uni-
camp, seu potencial de difusão e sua viabilidade econômica à luz 
dos recursos financeiros disponíveis;

II. estabelecer procedimentos de verificação de plágio e 
autenticidade da autoria;

III. submeter as obras acolhidas a, no mínimo, 2 pareceres 
de mérito, sempre zelando pela inexistência de conflito de 
interesse;

IV. manter sigilo sobre a autoria dos pareceres de mérito;
V. selecionar as obras a serem publicadas, considerando 

os pareceres de mérito, imprescindíveis para subsidiar a deli-
beração final;

VI. examinar pedidos de reconsideração de decisões sobre 
publicação;

VII. propor linhas e estratégias de atuação editorial, com 
base na detecção de carências e oportunidades;

VIII. deliberar sobre propostas de coedição encaminhadas 
por editoras públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IX. elaborar editais para prospecção de obras em áreas e/
ou temas específicos;

X. deliberar sobre a perda do mandato de membro que 
faltar injustificadamente a mais de 2 reuniões consecutivas ou a 
4 reuniões intercaladas;

XI. decidir sobre a criação, extinção ou manutenção de 
coleções;

XII. aprovar atas das reuniões anteriores.
Artigo 9º – O Conselho Editorial se reunirá ordinariamente 

a cada mês letivo, e extraordinariamente quando convocado 
pelo Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros, de 
maneira presencial ou virtual.

§ 1º – O início das reuniões se dará mediante constatação 
da presença da maioria absoluta dos membros que o integram.

§ 2º – As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria simples de votos dos membros presentes.

§ 3º – Não havendo reunião ordinária ou extraordinária 
por falta de quórum, será convocada nova reunião, observado 
o intervalo de 48 horas, a qual será realizada com qualquer 
número de presentes.

§ 4º – A convocação de reunião extraordinária será feita 
com 24 horas de antecedência.

§ 5º – As votações do Conselho Editorial serão abertas. Em 
caso de conflito de interesse, o conselheiro deve se abster das 
discussões e das deliberações.

I. exercer as funções de coordenação da Biblioteca “Michel 
Debrun” do CLE;

II. representar o CLE no Órgão Colegiado do Sistema de 
Bibliotecas da Unicamp;

III. estimular, em âmbito nacional e internacional, o uso 
de recursos da Biblioteca para projetos e atividades científicas 
abrangentes;

IV. definir a política de aquisições da Biblioteca "Michel 
Debrun".

Artigo 16 - São atribuições do Coordenador de Publicações:
I. exercer as funções de coordenação das atividades de 

publicações científicas, assistido pelas secretarias editoriais das 
publicações específicas;

II. responder pelo sistema de distribuição das publicações.
Capítulo V - Da Pesquisa
Artigo 17 - O CLE é aberto a pesquisadores da Unicamp e 

externos a ela que nele queiram desenvolver projetos nas áreas 
de pesquisa que o caracterizam.

Artigo 18 - As pesquisas do CLE podem ser realizadas por 
meio de projetos de pesquisa, relacionados com os objetivos 
do Centro e aprovados pelo Conselho Científico, os quais serão 
desenvolvidos no interior de um de seus Laboratórios de 
Pesquisa e segundo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Científico.

Artigo 19 - Os Laboratórios de Pesquisa do CLE serão cria-
dos por decisão do Conselho Científico do Centro.

Parágrafo Único – cada Laboratório será dirigido por um 
Coordenador indicado pelo Diretor do Centro e aprovado pelo 
Conselho Científico.

Artigo 20 - O vínculo de pesquisador do CLE, na figura do 
Pesquisador Associado, é destinado a profissionais que, por 
indicação do Conselho Científico, nele desenvolvam pesquisa 
original nas áreas de lógica, epistemologia e história da ciência.

§ 1º - O vínculo como Pesquisador Associado do CLE de 
pessoas externas à Universidade, que não sejam servidores, só 
ocorrerá mediante adesão aos Programas existentes na Universi-
dade e à prévia autorização das instâncias superiores.

§ 2º - O Pesquisador Associado não terá vínculo empregatí-
cio e nem receberá vencimentos ou salários, específicos para o 
desenvolvimento de suas atividades junto ao CLE, com recursos 
provenientes da Universidade Estadual de Campinas.

§ 3º - Anualmente, o Pesquisador Associado deverá apre-
sentar ao Conselho Científico, ainda que sob forma de relatórios 
parciais, os resultados de pesquisa já alcançados.

§ 4º - O Pesquisador que se mantiver no CLE por um período 
inferior a um ano também deverá submeter um relatório de 
atividades à apreciação do Conselho Científico.

§ 5º - As atribuições e atividades do Pesquisador Associado, 
assim como os Pesquisadores em Pós-Doutoramento, serão 
aprovadas pelo Conselho Científico do CLE.

Artigo 21 - O Pesquisador Associado do CLE diretamente 
alocado em outras unidades da Unicamp, nele exercerá suas 
atividades sem prejuízo das atribuições que lhe forem conferidas 
pela unidade de origem e com sua autorização expressa.

Artigo 22 - O CLE poderá também receber Pesquisadores 
Visitantes, assim como Pesquisadores de Pós-Doutoramento e, 
em ambos os casos, ouvido o Conselho Científico e respeitadas 
as normas da Universidade.

§ 1º - Compete ao Membro do CLE responsável pela vinda 
do Pesquisador Visitante ou de Pós-Doutoramento encaminhar 
ofício de apresentação ao Diretor do CLE, com informações 
detalhadas sobre sua colaboração, área de atuação, tempo de 
permanência e fonte de financiamento das atividades de pes-
quisa, acompanhado da documentação necessária.

§ 2º - Poderão ser admitidos como Pesquisadores Visitantes 
ou de Pós-Doutoramento bolsistas, professores ou pesquisado-
res oriundos de instituições de ensino ou de pesquisa brasileiras 
ou estrangeiras, respeitadas as normas da Universidade.

§ 3º - O Pesquisador Visitante ou de Pós-Doutoramento 
desenvolverá atividades de pesquisa junto ao CLE, em conformi-
dade com o ofício apresentado pelo responsável e aprovado pelo 
Conselho Científico do CLE.

§ 4º - O Pesquisador Visitante ou de Pós-Doutoramento 
não terá vínculo empregatício e nem receberá vencimentos ou 
salários, específicos para o desenvolvimento de suas atividades 
junto ao CLE, com recursos provenientes da Universidade Esta-
dual de Campinas.

§ 5º - O vínculo como Pesquisador Visitante do CLE de pes-
soas externas à Universidade só ocorrerá mediante adesão aos 
Programas existentes na Universidade e à prévia autorização 
das instâncias superiores.

Capítulo VI - Dos Membros
Artigo 23 - O CLE compõe-se de Membros efetivos perma-

nentes. A membresia no CLE constitui uma distinção honorífica 
que se outorga a docentes e pesquisadores de reconhecida com-
petência, em uma das áreas de atuação do CLE, pertencentes à 
Unicamp ou a outras instituições universitárias ou de pesquisa, 
nacionais ou estrangeiras, que tenham histórico de harmoniosa 
e relevante colaboração com as atividades do CLE, ou com as 
atividades científicas de seus Membros.

§ 1º – A indicação para Membro do CLE deverá ser efetuada 
por pelo menos um Conselheiro Membro do CLE e apresentada 
pelo Diretor do CLE para deliberação do Conselho Científico.

§ 2º – O Membro do CLE externo à Universidade não terá 
atribuições administrativas ou funcionais.

§ 3º – Um Membro do CLE pode deixar de sê-lo por solicita-
ção do próprio ou por decisão do Conselho Científico, mediante 
justificativa.

Artigo 24 - Os Membros do CLE serão designados pelo 
Reitor, mediante indicação do Conselho Científico.

Capítulo VII - Do Pessoal e Orçamento
Artigo 25 - O CLE contará com pessoal técnico-administra-

tivo e orçamento próprios.
Capítulo VIII - Disposições Finais
Artigo 26 - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
a Deliberação Consu-A-10/2002. (Proc. 01-P-4520/2002).

 Deliberação CAD-A-3, de 6-4-2021

Dispõe sobre o Regimento Interno da Controladoria 
Geral da Unicamp

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualida-
de de Presidente da Câmara de Administração, tendo em vista o 
decidido em sua 365ª Sessão Ordinária, realizada em 06.4 .21, 
baixa a seguinte Deliberação:

Artigo 1º – A Controladoria Geral, instituída pela Delibe-
ração Consu-A-08/2019, deverá operar conforme as normas 
constantes deste Regimento Interno.

Artigo 2º – Nos termos do Artigo 1º da Deliberação Consu-
-A-08/2019, a Controladoria Geral será dirigida pelo Controlador 
Geral, indicado pelo Reitor e aprovado pelo Consu, dentre 
os docentes da Carreira do Magistério Superior da Unicamp, 
considerando sua prévia experiência na administração pública.

§ 1º - O Controlador Geral será auxiliado por um Contro-
lador Adjunto, designado pelo Reitor dentre os docentes da 
Carreira do Magistério Superior da Unicamp, que substituirá o 
Controlador Geral em suas faltas e impedimentos.

§ 2º - O Controlador e o Controlador Adjunto da Universida-
de terão um mandato de 2 anos, sendo permitida apenas uma 
recondução sucessiva.

Artigo 3º – No exercício de suas competências, a Contro-
ladoria Geral, na qualidade de órgão vinculado do Conselho 
Universitário, atuará de modo harmônico com o Sistema de 
Controle Interno da Universidade.

Parágrafo único - Os atos praticados no âmbito do Sistema 
de Controle Interno não estão sujeitos ao controle hierárquico 
da Controladoria Geral.

Artigo 4º – A Controladoria Geral contará com equipe 
técnica escolhida dentre servidores docentes ou técnicos e admi-



88 – São Paulo, 131 (67) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 9 de abril de 2021

Artigo 31 - A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de 
Engenharia Química será constituída por:

I. Coordenador do Curso de Pós-Graduação, que a presidirá;
II. 1 docente de cada Departamento, indicado por este;
III. 1 representante discente, eleito pelos seus pares para 

um mandato de 1 ano.
§ 1º - Os membros docentes da Comissão de Pós-Graduação 

serão do Quadro Docente, conforme o Regimento Geral da Uni-
camp credenciados junto ao Curso de Pós-Graduação.

§ 2º - O Presidente da Comissão de Pós-Graduação é o 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação, indicado pelo Diretor, 
após consulta aos docentes credenciados junto ao curso de 
Pós-Graduação, nomeado pelo Reitor para um mandato de 2 
anos, sendo permitida uma recondução para o período imediato.

§ 3º - O Coordenador do Curso de Pós-Graduação indicará 
um Coordenador Associado, dentre os professores membros da 
Comissão de Pós-Graduação, que o substituirá em suas ausên-
cias ou impedimentos.

Artigo 32 - Compete à Comissão de Pós-Graduação da 
Faculdade de Engenharia Química, além das competências pre-
vistas na Deliberação Consu-A-10/2015, obedecidas as normas 
regimentais:

I. Elaborar a proposta de alteração do Regimento do Curso 
de Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia Química, obede-
cidas as normas regimentais;

II. Assessorar e apoiar o Coordenador do Curso de Pós-
-Graduação da Faculdade no exercício de suas funções.

Artigo 33 - Compete ao Coordenador do Curso de Pós-
-Graduação da Faculdade de Engenharia Química:

I. Convocar e presidir as reuniões da Comissão de Pós-
-Graduação;

II. Coordenar as atividades didáticas e administrativas do 
Curso de Pós-Graduação;

III. Elaborar, juntamente com a Comissão de Pós-Graduação, 
a Programação Anual das Atividades do Curso, a ser submetida à 
aprovação em reunião dos docentes do Curso;

IV. Coordenar as disciplinas de Seminários;
V. Representar o Curso de Pós-Graduação de Engenharia 

Química junto à Comissão Central de Pós-Graduação, bem como 
junto a outros órgãos internos e externos à Unicamp;

VI. Desempenhar outras funções definidas no regulamento 
do Curso de Pós-Graduação da Faculdade e em normas internas, 
aprovadas pela Congregação da Faculdade de Engenharia 
Química;

VII. Elaborar o relatório de atividades da pós-graduação 
para avaliação do curso junto à Capes.

Artigo 34 - A Comissão de Pesquisa e Extensão da Faculda-
de de Engenharia Química será constituída por:

I. Coordenador de Pesquisa e Extensão, que a presidirá;
II. 1 docente de cada Departamento, indicado por este;
III. 1 representante discente indicado pelos seus pares para 

um mandato de 1 ano;
IV. 1 representante dos servidores designado pelo Diretor da 

Faculdade de Engenharia Química.
§ 1º - O Coordenador de Pesquisa e Extensão será indicado 

pelo Diretor, após consulta aos docentes, para um mandato de 2 
anos, sendo permitida uma recondução para o período imediato.

§ 2º - Compete à Comissão de Pesquisa e Extensão da 
Faculdade de Engenharia Química:

I. Assessorar e apoiar o Coordenador de Pesquisa e Exten-
são da Faculdade de Engenharia Química no exercício das suas 
funções;

II. Analisar e emitir pareceres sobre projetos, contratos, con-
vênios, cursos e serviços no âmbito da extensão na Faculdade 
de Engenharia Química.

§ 3º - A Comissão de Extensão da Faculdade de Engenharia 
Química reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 30 dias ou, 
extraordinariamente, quando convocada pelo Coordenador de 
Pesquisa e Extensão da Faculdade de Engenharia Química ou 
por maioria dos seus membros.

Artigo 35 - Além das competências previstas na Delibera-
ção Cepe-A-05/2002, compete ao Coordenador de Pesquisa e 
Extensão estabelecer e implementar estratégias de estímulo e 
de facilitação para a celebração de termos de convênio e de 
cooperação para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação com instituições públicas ou pri-
vadas e representar a Faculdade de Engenharia Química junto 
ao Conselho de Extensão da Unicamp, bem como junto a outros 
órgãos internos e externos à Instituição.

Artigo 36 - A Comissão de Espaço Físico da Faculdade de 
Engenharia Química, órgão assessor do Conselho Interdeparta-
mental da Faculdade, será constituída por:

I. Diretor Associado, que a presidirá;
II. 1 docente de cada Departamento, indicado por este;
III. 1 representante dos servidores técnicos e administrativos 

indicado pelo Conselho Interdepartamental.
Parágrafo único - Compete à Comissão de Espaço Físico da 

Faculdade de Engenharia Química:
I. Planejar o uso e ocupação dos espaços físicos da Faculda-

de de Engenharia Química e aprovar seu Plano Diretor;
II. Emitir parecer quanto à criação ou extinção de labora-

tórios, alteração de layout de espaço físico e à transferência de 
responsabilidade de laboratórios de pesquisa.

Capítulo IV - Das Disposições Geral e Final
Artigo 37 - Os casos omissos neste Regimento serão resol-

vidos pela Congregação da Faculdade de Engenharia Química, 
em consonância com o ordenamento superior da Universidade.

Artigo 38 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
a Deliberação Consu-A-32/1990, bem como suas alterações 
posteriores. (Proc. 01-P-3105/1990).

 Deliberação CAD-A-6, de 6-4-2021

Dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria de 
Vivência nos Campi – SVC e institui o Conselho de 
Vivência Universitária – CVU

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualida-
de de Presidente da Câmara de Administração, tendo em vista o 
decidido em sua 365ª Sessão Ordinária, realizada em 06.4 .21, 
baixa a seguinte Deliberação:

Capítulo I - Da Composição
Artigo 1º - A Secretaria de Vivência nos Campi – SVC, criada 

pela Resolução GR-4 5/2017, de 02-08-2017, subordinada à 
Diretoria Executiva de Administração – DEA, tem por objetivos 
planejar, implantar e manter todas as atividades de interesse 
comum relacionadas à prevenção da segurança patrimonial no 
âmbito da Universidade.

Artigo 2º - Para cumprir seus objetivos a SVC se propõe a:
I. manter atendimento e funcionamento 24 horas ininter-

ruptos;
II. manter uma política de vigilância preventiva e resolução 

de ocorrências, segurança patrimonial, mediação de conflitos, 
encaminhamento e atuação em casos complexos de segurança 
estratégica;

III. atuar na guarda e manutenção dos espaços comuns; 
serviços de atendimento e recepção; prevenção do crime e 
de comportamentos considerados antissociais; aplicação de 
regulamentações e procedimentos; responder a emergências e 
ocorrências em andamento; recolha e partilha de informações 
com agentes públicos e/ou privados;

IV. atuar em projetos e ações transversais na promoção do 
bem-estar e de convívio da Comunidade Universitária;

V. propor relações de colaboração com universidades e 
outras entidades na área de Segurança e Vivência Universitária.

Artigo 3º - A Secretaria de Vivência nos Campi contará com:
I. Coordenador de Vivência nos Campi;
II. Assistência Técnica;
III. Coordenação Técnica Operacional e Administrativa;
IV. Coordenação de Segurança Eletrônica e Informação;
V. Supervisão Técnica Operacionais e Administrativa;

Artigo 21 - Cada Departamento será coordenado:
I. Pela Chefia de Departamento;
II. Pelo Conselho de Departamento.
Artigo 22 - A Chefia de Departamento será exercida por um 

docente, portador, no mínimo, do título de Doutor, eleito pelos 
docentes em exercício no Departamento.

§ 1º - O Chefe de Departamento terá um mandato de 2 
anos, sendo permitida a recondução para período imediato 
uma única vez.

§ 2º - O Chefe de Departamento terá um Vice Chefe que 
o substituirá em suas ausências ou impedimentos, escolhido 
segundo o Regimento Interno de cada Departamento dentre os 
docentes portadores de, no mínimo, o título de Doutor.

Artigo 23 - Cabe ao Chefe de Departamento:
I. Representar o Departamento junto ao Conselho Interde-

partamental e à Congregação da Faculdade, bem como junto 
aos demais órgãos da Universidade e entidades externas à 
Universidade;

II. Convocar e presidir as reuniões do Conselho do Depar-
tamento;

III. Apresentar ao Conselho de Departamento propostas de 
promoção de docente e de abertura de concursos;

IV. Apresentar ao Conselho de Departamento a proposta 
orçamentária do Departamento;

V. Exercer a chefia e encaminhar processos e documentos de 
interesse do Departamento aos órgãos superiores da Faculdade;

VI. Apresentar ao Conselho de Departamento a proposta 
de admissão e demissão de docentes, e outros servidores do 
Departamento;

VII. Propor ao Conselho de Departamento as atribuições e 
encargos administrativos do pessoal do Departamento;

VIII. Apresentar ao Conselho de Departamento o Relatório 
Anual de Atividades do Departamento;

IX. Propor a composição da Comissão Especial de Avaliação 
de Desempenho – Cead, para a qual é o representante nato e 
seu presidente.

X. Manter a disciplina do Departamento.
Artigo 24 - O Conselho de Departamento se constitui:
I. Pelo Chefe de Departamento;
II. Pelos professores do Quadro Docente em exercício no 

Departamento em caráter permanente.
Parágrafo Único - O Conselho do Departamento somente 

poderá deliberar com a presença da maioria de seus membros.
Artigo 25- Compete ao Conselho de Departamento:
I. Propor à Congregação a alteração do Regimento Interno 

de Departamento;
II. Deliberar sobre os planos de pesquisa e os relatórios de 

atividades dos docentes do Departamento, bem como o Relató-
rio Anual de Atividades do Departamento;

III. Aprovar a composição da Comissão Especial de Avalia-
ção de Desempenho – Cead;

IV. Deliberar sobre todas as propostas apresentadas pelo 
Chefe de Departamento e pelos demais membros do Conselho;

V. Manifestar-se sobre a abertura de concurso para docentes 
e servidores e a proposta de constituição da respectiva Comissão 
Julgadora;

VI. Manifestar-se sobre os pedidos e propostas de contrata-
ção, promoção, estágio probatório, licença, afastamentos, demis-
são ou alteração de regime de trabalho de docentes e servidores 
técnicos e administrativos do Departamento;

VII. Manifestar-se sobre a distribuição de cargas didáticas 
de seus docentes;

VIII. Manifestar-se sobre a criação, extinção ou alteração 
de nomes de laboratórios de pesquisa e de área de prestação 
de serviços;

IX. Manifestar-se sobre a realização de cursos de extensão, 
aperfeiçoamento e prestação de serviços à comunidade, execu-
tados por seus docentes;

X. Analisar e emitir parecer sobre afastamentos de docentes 
para a realização de licença sabática, pós-doutorado e afasta-
mentos superiores a 30 dias;

XI. Opinar sobre todos os assuntos de interesse do Depar-
tamento.

Artigo 26 - Atendidas as exigências estabelecidas no 
Regimento Geral da Universidade, os Departamento poderão 
ser criados, desdobrados, alterados ou extintos, mediante pro-
posta dos Conselhos dos Departamentos envolvidos e mediante 
parecer da Congregação e aprovação do Conselho Universitário.

Título IV - Das Comissões Permanentes
Artigo 27 - A Comissão de Docência e Pesquisa da FEQ, 

Assessora da Congregação, será composta por um docente de 
cada Departamento indicado pelo respectivo Conselho Depar-
tamental e em Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa, preferencialmente do nível MS-6.

§ 1º - O Presidente da Comissão de Docência e Pesquisa terá 
um substituto que o substituirá nos seus impedimentos.

§ 2º - O Presidente da Comissão de Docência e Pesquisa 
será indicado, entre os membros da Comissão, pelo Diretor e 
aprovado pela Congregação da FEQ.

§ 3º - O mandato dos membros da Comissão de Docência 
e Pesquisa é de 2 anos, sendo permitida uma recondução 
imediata.

Artigo 28 - A Comissão de Docência e Pesquisa tem as 
seguintes atribuições:

I. Propor à Congregação critérios para as admissões e pro-
moções por mérito de docentes;

II. Analisar e emitir parecer sobre as admissões e progres-
sões de docentes na carreira da Faculdade;

III. Analisar e emitir parecer sobre o relatório de atividades 
de docentes;

IV. Analisar e emitir parecer sobre afastamentos de docen-
tes para realização de sabático, pós-doutorado, afastamentos 
superiores a trinta dias;

V. Analisar e emitir parecer sobre outros assuntos pertinen-
tes à docência e pesquisa por solicitação da Congregação.

§ 1º - A Comissão de Docência e Pesquisa funcionará con-
forme seu Regimento Interno aprovado em Congregação.

Artigo 29 - A Comissão de Graduação da Faculdade de 
Engenharia Química será constituída por:

I. Coordenador do Curso de Graduação, que a presidirá;
II. Coordenador Associado do Curso;
III. 1 docente de cada Departamento, indicado por este;
IV. 2 representantes discentes, eleitos pelos seus pares para 

um mandato de 1 ano, sendo um do curso integral e outro do 
curso noturno.

§ 1º - A Comissão de Graduação reunir-se-á ordinariamente 
uma vez a cada 30 dias ou, extraordinariamente, quando convo-
cada pelo seu Presidente.

§ 2º - O Coordenador do Curso de Graduação será um 
docente da Faculdade, portador de, no mínimo, título de Doutor, 
indicado ao Reitor pelo Diretor da Faculdade, para um mandato 
de 2 anos, sendo permitida uma recondução para o período 
imediato.

§ 3º - A indicação será feita de acordo com resultado de 
uma consulta ao corpo docente.

§ 4º - As atribuições do Coordenador estão contidas da 
Deliberação Cepe-A-01/1993.

§ 5º - O Coordenador do curso de Graduação terá como 
suplente o coordenador Associado, indicado nos termos da 
Deliberação Cepe-A-01/1993.

Artigo 30 - Compete à Comissão de Graduação, além do 
previsto na Deliberação Cepe-A-01/1993:

I. Assessorar e apoiar o Coordenador do Curso de Gradua-
ção em Engenharia Química no exercício de suas funções;

II. A distribuição das disciplinas de graduação entre os 
docentes dos departamentos;

III. Elaborar e submeter à Congregação da FEQ o projeto 
pedagógico, a cada recredenciamento do curso.

cada Departamento e por um representante de cada uma das 
demais categorias que compõem o Colégio Eleitoral;

c. Elaborar e encaminhar a lista tríplice para a escolha do 
Diretor, de acordo com o estabelecido no § 2º do artigo 6º deste 
Regimento e com o estabelecido no Artigo 143, inciso I, alínea a 
do Regimento Geral da Universidade;

d. Elaborar o seu próprio Regimento;
e. Deliberar: 1. Sobre os Regimentos Internos dos Depar-

tamentos e do Conselho Interdepartamental; 2. Em grau de 
recurso, nos casos previstos na legislação, sobre penalidades e 
sanções disciplinares;

f. Deliberar, em caráter preliminar, sobre a criação, extinção 
ou fusão de Departamentos, Centros ou quaisquer outras alte-
rações na estrutura administrativa, de ensino, de pesquisa e de 
prestação de serviços da Faculdade;

g. Constituir as Comissões previstas neste Regimento, bem 
como outras Comissões Assessoras, quando necessário;

h. Apreciar, em grau de recurso, as decisões dos Conselhos 
dos Departamentos e do Conselho Interdepartamental;

i. Resolver, em consonância com o ordenamento superior da 
Universidade, os casos omissos neste Regimento;

j. Manifestar-se, quando julgar oportuno, sobre quaisquer 
assuntos de interesse da Faculdade, ou quando solicitado pela 
Universidade.

II. Corpo Docente:
a. Propor: 1. Os Quadros da Faculdade de Engenharia 

Química ao Conselho Universitário, baseando-se nas propostas 
dos Departamentos, em consonância com as necessidades da 
Coordenação de Graduação; 2. Anualmente, a atualização dos 
Quadros de Docentes da Faculdade de Engenharia Química, 
baseando-se em propostas dos Departamentos; 3. Abertura de 
concursos para a carreira docente, baseando-se nas propostas 
dos Departamentos;

b. Aprovar procedimentos internos de admissão, contrata-
ção, promoção, afastamento, licenças, demissões ou alteração 
de regime de trabalho de docentes, a partir de propostas dos 
Departamentos, em consonância com o ordenamento superior 
da Universidade;

c. Aprovar o relatório anual da Faculdade de Engenharia 
Química, bem como os relatórios individuais de cada docente 
da Faculdade;

d. Deliberar sobre o estágio probatório de docente da 
Faculdade.

III. Orçamento
a. Definir critérios para a elaboração e execução do orça-

mento ordinário da Faculdade de Engenharia Química;
b. Deliberar: 1. Sobre o parecer do Conselho Interdeparta-

mental, emitido a respeito da proposta orçamentária ordinária 
da Faculdade a ser encaminhada às instâncias superiores da Uni-
versidade; 2. Sobre o relatório anual de execução do orçamento 
ordinária da Faculdade apresentado pela Diretoria.

IV. Ensino, Pesquisa e Prestação de Serviços:
a. Aprovar as normas gerais e deliberar sobre as propostas 

dos Departamentos e Coordenações de Cursos, relativas a todos 
os cursos oferecidos pela Unidade, os currículos, os programas, o 
valor dos créditos e pré-requisitos das disciplinas;

b. Opinar sobre as linhas de pesquisa estabelecidas na 
Faculdade;

c. Definir: 1. Critérios para o estabelecimento de convênios 
e contratos a serem executados pela Faculdade de Engenharia 
Química; 2. Critérios e estabelecer normas para a participação 
de docentes em atividades multidisciplinares que ultrapassem o 
âmbito da Faculdade de Engenharia Química;

d. Normalizar a prestação de serviços à comunidade em 
consonância com o ordenamento superior da Universidade.

Artigo 15 - Toda e qualquer alteração deste Regimento 
Interno deverá ser aprovada por maioria de 2/3 dos membros da 
Congregação da Faculdade.

Capítulo III - Do Conselho Interdepartamental
Artigo 16 - O Conselho Interdepartamental, órgão consulti-

vo e deliberativo da Faculdade, é composto:
I. Pelo Diretor, seu Presidente, nato;
II. Pelos Chefes de Departamentos;
III. Pela Representação Discente, constituída por 1 aluno da 

Faculdade, eleito pelos seus pares entre os alunos matriculados 
nos cursos de graduação e de pós-graduação ministrados pela 
Faculdade de Engenharia Química;

IV. Pela Representação dos Servidores Técnicos e Adminis-
trativos constituída por 1 servidor da Faculdade, indicado pelo 
Diretor, dentre os membros eleitos para compor a Representação 
de Servidores junto à Congregação;

V. Pelos Coordenadores de Graduação, Pós-Graduação e de 
Pesquisa e Extensão.

§ 1º - O mandato dos representantes discentes é de 1 ano, 
vedada a reeleição, e dos representantes técnicos e administra-
tivos é de 2 anos.

§ 2º - O Conselho Interdepartamental só pode deliberar com 
a presença da maioria de seus membros.

Artigo 17 - Compete ao Conselho Interdepartamental da 
Faculdade de Engenharia Química:

I. Elaborar o seu próprio Regimento;
II. Elaborar a proposta orçamentária da Faculdade;
III. Elaborar parecer sobre qualquer assunto didático ou 

administrativo a ser submetido à Congregação;
IV. Acompanhar a execução do plano orçamentário e propor 

transposições ou suplementações;
V. Emitir parecer sobre todos os assuntos a ele submetidos 

pelos seus membros;
VI. Constituir as Comissões Assessoras que julgar neces-

sárias;
VII. Acompanhar a execução do planejamento estratégico 

da Faculdade.
Parágrafo único - O Conselho Interdepartamental reunir-se-

-á ordinariamente a cada 30 dias, ou extraordinariamente, quan-
do convocado pelo Diretor ou pela maioria de seus membros.

Título III - Dos Departamentos
Artigo 18 - O Departamento é a menor unidade adminis-

trativa, didática e científica da Universidade que, resultando da 
união harmônica de áreas do conhecimento afins, desenvolve 
o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à comunidade, 
utilizando-se, para a consecução de seus objetivos, de recursos 
comuns de trabalho.

Parágrafo Único - A Faculdade de Engenharia Química con-
tará com um número não limitado de Departamentos, podendo 
existir tantos quantos forem necessários ao desenvolvimento do 
ensino e da pesquisa, nos termos das disposições estatutárias 
e regimentais.

Artigo 19 - Os Departamentos elaborarão os seus planos de 
trabalho e de gestão, distribuindo os encargos administrativos 
e acadêmicos aos servidores docentes e não docentes que os 
integram.

Artigo 20 - Cabe a cada um dos Departamentos, na esfera 
da sua competência e especialidade:

I. Ministrar o ensino das disciplinas de Graduação atribuídas 
aos docentes do departamento pela Comissão de Graduação e 
constantes do currículo do curso de Graduação em Engenharia 
Química e de outros cursos da Unicamp;

II. Ministrar o ensino das disciplinas de Pós-Graduação 
sob sua responsabilidade atribuídas pela Comissão de Pós-
-Graduação, constantes do currículo do curso de Pós-Graduação 
em Engenharia Química;

III. Ministrar cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
extensão em Engenharia Química;

IV. Organizar o trabalho docente e discente, de modo a 
obter o máximo rendimento didático;

V. Organizar e administrar os laboratórios de ensino e pes-
quisa sob sua responsabilidade;

VI. Promover e organizar a pesquisa e o treinamento 
especializados.

Artigo 7º - Compete ao Diretor:
I. Representar a Faculdade no Conselho Universitário e 

junto aos demais órgãos superiores da Universidade e Entidades 
externas à Unicamp;

II. Convocar e presidir as reuniões da Congregação e do 
Conselho Interdepartamental, e executar as suas deliberações;

III. Exercer as funções de responsável pela Unidade de 
despesa, consoante com as normas do Regimento Geral da 
Universidade;

IV. Exercer a diretoria e encaminhar processos e docu-
mentos de interesse da Faculdade aos órgãos superiores da 
Universidade;

V. Cumprir e fazer cumprir este Regimento e as demais 
disposições superiores da Universidade;

VI. Manter a disciplina na Faculdade;
VII. Zelar pelo bom andamento dos cursos ministrados na 

Faculdade, das pesquisas e da prestação de serviços à comu-
nidade;

VIII. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança da 
Faculdade;

IX. Indicar o Presidente da Comissão de Docência e Pes-
quisa.

Parágrafo único - O Diretor poderá se licenciar de suas fun-
ções, desde que autorizado pelo Reitor, por um período contínuo 
máximo de 06 (seis) meses, ou por períodos alternados que, 
acumulados, não ultrapassem 12 meses.

Artigo 8º - Compete ao Diretor Associado:
I. Substituir o Diretor em suas ausências e impedimentos;
II. Desempenhar as atribuições específicas definidas neste 

Regimento;
III. Desempenhar as outras funções que lhe forem atribuídas 

pelo Diretor.
Parágrafo único - O Diretor Associado será substituído nas 

suas ausências e impedimentos pelo professor de maior catego-
ria e mais antigo da Faculdade.

Artigo 9º - Ocorrerá a vacância da função de Diretor quando 
houver licença por período superior ao estabelecido no parágra-
fo único do Artigo 7º deste Regimento.

Parágrafo único - Ocorrendo a vacância da função de 
Diretor, o Diretor Associado deverá proceder a nova eleição no 
prazo de 30 dias, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º 
deste Regimento.

Capítulo II - Da Congregação
Artigo 10 - A Congregação, órgão superior da Faculdade, se 

constitui de membros do corpo docente, do corpo discente e do 
corpo de servidores técnicos e administrativos.

Parágrafo único – O número de membros docentes cor-
responderá, no mínimo, a 70% do total dos membros da 
Congregação.

Artigo 11 – A Congregação da Faculdade de Engenharia 
Química é composta pelos seguintes membros:

I. Diretor, seu presidente nato;
II. Diretor Associado;
III. 1 Coordenador do Curso de Graduação;
IV. 1 Coordenador do Curso de Pós-Graduação;
V. 1 Coordenador de Pesquisa e Extensão,
VI. Chefes de Departamento;
VII. 12 Representantes do Corpo Docente;
VIII. Representantes do Corpo Discente, em número corres-

pondente a 6 dos membros totais da Congregação;
IX. 3 Representantes do Corpo de Servidores Técnicos e 

Administrativos da Faculdade.
§ 1º - O número total de membros da Congregação, previsto 

nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, não poderá ser inferior a 10% 
do total de docentes da Faculdade.

§ 2º - É vedado o acúmulo de posições representativas na 
Congregação.

§ 3º - Os representantes do corpo docente, previstos no 
inciso VII serão escolhidos em cada nível funcional da carreira 
(MS) pelos respectivos integrantes, em número igual a 4 
representantes por nível, quando os houver, sendo no máximo 
2 por cada Departamento da Faculdade, correspondendo res-
pectivamente a:

I. 4 Representantes Docentes nível MS-6;
II. 4 Representantes Docentes nível MS-5;
III. 4 Representantes Docentes nível MS-3.
§ 4º - O preenchimento das vagas referentes aos represen-

tantes docentes previstos no inciso VII obedecerá aos seguintes 
critérios:

I. Os candidatos mais votados em cada nível de cada 
departamento ocuparão prioritariamente as vagas disponíveis;

II. Havendo vagas não preenchidas, o candidato mais vota-
do, independente do departamento a que pertencer, ocupará 
a vaga;

III. Em caso de empate, a vaga de representação docente 
pertencerá ao docente com maior tempo no quadro de docentes 
da Faculdade.

§ 5º - Os representantes do corpo discente, previstos no inci-
so VIII, serão eleitos por seus pares, dentre os alunos matricula-
dos nos respectivos cursos da Faculdade, sendo 4 representantes 
do corpo discente da Graduação e 2 representantes do corpo 
discente da Pós-Graduação.

§ 6º - Aos representantes dos corpos docente, discente e de 
servidores técnicos e administrativos, previstos nos incisos VII, 
VIII e IX será permitida 1 recondução consecutiva, desde que 
na mesma representação e, no caso de representação docente, 
no mesmo nível.

§ 7º - Todos os membros titulares terão suplentes escolhidos 
pelo mesmo processo.

§ 8º - O suplente substitui o membro titular em suas faltas 
ou impedimentos.

§ 9º - O Diretor, o Diretor Associado, os Coordenadores de 
Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa e Extensão e os Che-
fes de Departamento terão seus mandatos junto à Congregação 
enquanto perdurarem os pressupostos de suas investiduras.

§ 10 - O mandato dos representantes do corpo docente é 
de 2 anos e, no caso de ocorrer promoção durante o mandato, 
o docente continuará representando a categoria pela qual foi 
eleito até o término do mandato adquirido.

§ 11 - O mandato dos representantes discentes é de 1 ano e 
dos servidores técnicos e administrativos é de 2 anos.

Artigo 12 - A Congregação somente poderá deliberar com a 
presença da maioria de seus membros.

Artigo 13 - A Congregação reúne-se ordinariamente uma 
vez a cada 30 dias, com exceção dos meses entre o término 
oficial das aulas de um período letivo regular e início oficial das 
aulas do próximo, e, extraordinariamente, quando convocada 
pelo Diretor da Faculdade ou pela maioria de seus membros.

§ 1º- A participação nas reuniões da Congregação é obri-
gatória.

§ 2º - No caso de 2 faltas sequenciais não justificadas em 
sessões ordinárias ou desligamento de exercício do quadro 
docente, discente ou de servidores, o representante titular perde-
rá o mandato, que será assumido pelo suplente, quando houver.

§ 3º - Em caso de qualquer afastamento do representante 
docente, discente ou de servidores, por mais de 6 meses, deverá 
ser realizada nova eleição pelo período do mandato restante do 
titular original.

§ 4º - Caso algum docente eleito como representante de 
nível passe a ocupar a posição de membro nato, não havendo 
suplente para a vaga original, nova eleição deve ser convocada 
pelo período do mandato restante do titular original.

Artigo 14 - À Congregação, órgão superior da Faculdade, 
compete:

I. Legislação e Normas:
a. Elaborar e alterar o Regimento Interno da Faculdade e 

submetê-lo às instâncias superiores da Universidade;
b. Constituir, por ocasião de cada consulta ou eleição, 

Comissão para os fins previstos no artigo 6º e 11. Esta Comissão 
deverá ser composta por apenas um representante docente de 


