
 

EDITAL Nº 001/REITORIA/UNISL/2021                                

 

A Comissão Eleitoral representando neste ato 
a Reitoria do Centro Universitário São Lucas Ji-
Paraná, conforme portaria específica para este 
fim, institui o processo seletivo para eleição 
dos representantes dos segmentos docente, 
discente e administrativo para o Conselho 
Universitário (CONSUP) e para o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), e 
dá outras providências.  

 

Art. 1° Instituir o processo de eleição dos representantes dos segmentos: docente, 

discente e administrativo, dos órgãos colegiados que integram a Administração 

Superior do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, nos termos do seu Regimento 

Geral aprovado em 29 de janeiro de 2021. 

 

CAPÍTULO I – DO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP) 

 

Art. 2º O Conselho Superior (CONSUP) é órgão superior de natureza consultiva, 

jurisdicional, deliberativa, recursal, normativa e instância final para todos os assuntos 

acadêmico-administrativos, nos limites estabelecidos por este Regimento Geral, 

garantindo o caráter participativo da gestão institucional.  

Art. 3º O CONSUP é integrado por: 

I. Reitor, seu presidente; 

II. Pró-reitor de Graduação, seu presidente na ausência do Reitor; 

III. Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização; 

IV. Pró-reitor Administrativo-Financeiro; 

V. Um representante dos coordenadores dos cursos de graduação, eleito pelos 

seus pares; 

VI. Um representante dos coordenadores dos cursos de pós-graduação lato sensu, 

eleito pelos seus pares; 

VII. Um representante dos Coordenadores dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, eleito pelos seus pares; 

VIII. Um representante do corpo docente dos cursos de graduação, eleito pelos seus 

pares; 

IX. Um representante do corpo docente dos cursos de pós-graduação lato sensu, 

eleito pelos seus pares; 



 

X. Um representante do corpo docente dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, eleito pelos seus pares; 

XI. Um representante do corpo discente dos cursos de graduação, eleito pelos 

seus pares; 

XII. Um representante do corpo discente dos cursos de pós-graduação lato sensu, 

eleito pelos seus pares; 

XIII. Um representante do corpo discente dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, eleito pelos seus pares; 

XIV. Um representante do corpo técnico-administrativo, eleito pelos seus pares;  

XV. Um representante da comunidade externa, indicado por uma entidade 

representativa da sociedade civil. 

§ 1º Salvo Reitoria, Pró-reitorias, o mandato dos demais integrantes apresentados nas 

alíneas VIII a X é de 2 (dois) anos, permitindo-se sua recondução por mais 1 (um) 

ano. 

§ 2º O mandato dos integrantes apresentados nas alíneas XI a XV acima é de 1 (um) 

ano, podendo ser reconduzidos, desde que os representantes discentes conservem 

sua condição regular de vínculo com a Instituição, para manter sua condição de 

representação. 

§ 3º Em caso de desligamento institucional, renúncia, impedimento ou afastamento 

temporário dos membros que possuam mandatos, os cargos serão ocupados por seus 

substitutos ou será repetido o processo de sua escolha, conforme o caso.  

§ 4º O CONSUP reúne-se ordinariamente 1 (uma) vez por semestre e 

extraordinariamente sempre que necessário, nos termos do Regimento Geral UniSL. 

§ 5º Na ausência do Reitor, o CONSUP reúne-se sob a presidência do Pró-Reitor de 

Graduação, e, na ausência deste, a presidência caberá ao Pró-Reitor Administrativo-

Financeiro. 

§ 6º As decisões do CONSUP assumem a forma de Resoluções. 

§ 7º A vacância de algum cargo de integrantes do CONSUP ou a ausência destes não 

invalida ou deslegitima a reunião. 

Art. 4º O CONSUP deliberará para o exercício das competências que lhe são 

pertinentes, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 

Parágrafo único – Ao presidente do CONSUP cabe apenas o voto de qualidade nas 

matérias de sua competência. 

Art. 5º Compete ao CONSUP: 

I. Zelar pelo cumprimento das finalidades da Instituição;  

II. Aprovar o Regimento Institucional e as alterações que lhe forem propostas para 

encaminhamento e aprovação da Entidade Mantenedora e dos órgãos 

competentes do sistema nacional de ensino; 



 

III. Propor alterações na estrutura da Instituição e em quaisquer aspectos de seu 

funcionamento, com encaminhamento da proposta à Entidade Mantenedora; 

IV. Funcionar como órgão superior de recurso, em quaisquer assuntos de natureza 

acadêmica e administrativa; 

V. Aprovar o orçamento anual e os planos de aplicação dos recursos vinculados, 

para encaminhamento e aprovação da Entidade Mantenedora; 

VI. Apreciar e deliberar a outorga de títulos honoríficos ou de benemerência; 

VII. Aprovar os regulamentos dos órgãos internos; 

VIII. Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina 

coletiva; 

IX. Aprovar o plano anual de atividades da Instituição, bem como o calendário 

acadêmico; 

X. Decretar o recesso parcial ou total das atividades escolares de cada curso, ou 

institucional;  

XI. Aprovar acordos, contratos ou convênios com organizações públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras, para a consecução de seus objetivos 

institucionais;  

XII. Intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos da Instituição, 

avocando a si as atribuições a eles conferidas; 

XIII. Interpretar o presente Regimento e resolver os casos omissos, ouvindo o órgão 

interessado; 

XIV. Propor solução para os casos não previstos neste Regimento e para as dúvidas 

que surgirem da aplicação dos ordenamentos básicos da Instituição; 

XV. Exercer as demais atribuições que se enquadrem no âmbito de suas 

competências; 

XVI. Incumbir-se de outras atribuições emanadas pela Entidade Mantenedora. 

 

CAPÍTULO II – DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

(CONSEPE) 

Art. 6º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é o órgão colegiado 

de deliberação superior e recursal nos campos técnico-científico e didático-

pedagógico, bem como de questões administrativas diretamente relacionadas à 

operacionalização interna de tais campos, estabelecendo-se como órgão de gestão 

participativa e de consulta preliminar nos demais aspectos institucionais.  

Art. 7º O CONSEPE é integrado por: 

I. Reitor, seu presidente; 

II. Pró-reitor de Graduação, seu presidente na ausência do Reitor; 

III. Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização; 

IV. Pró-reitor Administrativo-Financeiro; 

V. Coordenador Acadêmico; 



 

VI. Coordenadores dos cursos de graduação; 

VII. Coordenadores dos cursos de pós-graduação stricto sensu; 

VIII. Secretário Geral; 

IX. Um representante docente dos cursos de graduação, escolhido entre os seus 

pares; 

X. Um representante docente dos cursos de pós-graduação lato sensu, escolhido 

entre os seus pares;  

XI. Um representante docente dos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

escolhido entre os seus pares; 

XII. Um componente do corpo técnico-administrativo, escolhido entre os seus 

pares; 

XIII. Um representante do corpo discente dos cursos de graduação, devidamente 

matriculado, escolhido entre os seus pares; 

XIV. Um representante do corpo discente dos cursos de graduação lato sensu, 

devidamente matriculado, escolhido entre os seus pares; 

XV. Um representante do corpo discente dos cursos de graduação stricto sensu, 

devidamente matriculado, escolhido entre os seus pares; 

XVI. Um representante da sociedade civil organizada, indicado pelo Reitor. 

 

Art. 8º Os representantes do corpo docente, discente e técnico-administrativo 

cumprirão mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado uma única vez. 

Art. 9º O CONSEPE se reúne, ordinariamente, uma vez a cada bimestre letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por, no mínimo, 

1/3 (um terço) de seus membros. 

Parágrafo único – Todas as discussões e decisões das reuniões devem ser lavradas 

em livro de atas próprio, assinadas por todos os presentes nas mesmas. 

Art. 10 Na ausência do Reitor e do Pró-reitor de Graduação da Instituição, o 

CONSEPE se reúne sob a presidência do Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização; e, na ausência deste, sob a presidência do 

Pró-reitor Administrativo-Financeiro. 

Art. 11 O CONSEPE se reúne com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus 

membros, deliberando por maioria simples de votos dos presentes, e, no caso de 

empate, tendo o Presidente da reunião o voto de qualidade. 

Art. 12 Compete ao CONSEPE, sempre respeitando os limites da legislação e as 

disposições e orientações emanadas das normas gerais institucionais: 



 

I. Manifestar-se sobre processos de criação, desmembramento, fusão ou 

extinção de cursos e outros órgãos relacionados com ensino, pesquisa, 

extensão e serviços; acordos e convênios, em matéria de sua competência; 

normas e relatórios de avaliação institucional; 

II. Deliberar sobre regulamentação de cursos de graduação, pós-graduação, 

extensão e outros; projetos pedagógicos de cursos de graduação, pós-

graduação e outros; normas complementares ao Regimento Geral, currículos 

e programas, matrículas, transferências, trancamentos, cancelamentos, 

avaliação de rendimento escolar, aproveitamento de estudos, regime de 

pesquisa; qualquer matéria de sua competência em primeira instância, ou em 

grau de recurso; 

III. Estabelecer normas para avaliação da produção científica dos docentes; 

avaliação e promoção dos alunos; expedição de diplomas e certificados; 

atribuição das diretrizes dos encargos de ensino, pesquisa, extensão e 

serviços; desenvolvimento de atividades de pesquisa, extensão e serviços; 

IV. Propor normas para ingresso de pessoal docente, a ser submetida ao 

CONSUP; 

V. Constituir comissões para analisar assuntos de sua área de competência; 

VI. Superintender, em instância superior, as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

VII. Emitir parecer, quando consultado, sobre reformas do presente Regimento; 

VIII. Exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de leis, do Regimento Geral 

e em matéria de sua competência.  

 

CAPÍTULO III – DAS VAGAS, INSCRIÇÃO E ESCOLHA DOS REPRESENTANTES 

PARA O CONSUP E CONSEPE 

 

Art. 13 - Para o CONSUP, as vagas a serem preenchidas por escolha dos seus pares, 

compondo uma lista tríplice, sempre os três mais votados, estão distribuídas da 

seguinte forma: 

REPRESENTANTE/SEGENTO - CONSUP CONDIÇÃO VAGAS MANDATO 

I. Dois representantes dos coordenadores 

dos cursos de graduação sendo um titular e 

um suplente, eleito pelos seus pares; 

Vacância 02 (Titular e 

suplente) 

2 anos 

II. Dois representantes do corpo docente dos 

cursos de graduação sendo um titular e um 

suplente, eleito pelos seus pares; 

Vacância 02 (Titular e 

suplente) 

2 anos 

III. Um representante do corpo discente dos 

cursos de graduação, eleito pelos seus 

pares; 

Vacância 02 (Titular e 

suplente) 

1 ano 

IV. Um representante do corpo técnico-

administrativo, eleito pelos seus pares;  

Vacância 02 (Titular e 

suplente) 

1 ano 



 

 

 

REPRESENTANTE/SEGENTO - CONSEPE CONDIÇÃO VAGAS MANDATO 

I - Um representante docente dos cursos de 

graduação, escolhido entre os seus pares; 

Vacância 02 (Titular e 

suplente) 

1 ano 

II - Um componente do corpo técnico-

administrativo, escolhido entre os seus pares; 

Vacância 02 (Titular e 

suplente) 

1 ano 

III - Um representante do corpo discente dos 

cursos de graduação, devidamente 

matriculado, escolhido entre os seus pares 

Vacância 02 (Titular e 

suplente) 

1 ano 

 

Parágrafo único – Os representantes discentes deverão estar matriculados a partir 

do segundo semestre, sendo vedada a participação de alunos que tenham somente 

os dois últimos semestres para integralização do curso.  

Art. 14 Os candidatos às vagas eletivas, serão escolhidos pelos seus pares, em 

votação secreta através do Google Forms. 

Art. 15 As inscrições e escolha dos representantes deverão ocorrer observando-se o 

seguinte calendário: 

PERÍODO ATIVIDADE LOCAL 

Até 11. 03.20 

21 

Inscrições através do formulário 

eletrônico Google Forms. 

Comunidade Docente e 

Discente por meio da 

plataforma Blue, site 

institucional e intranet. 

12. 03. 21 Divulgação dos nomes dos inscritos. Comunidade Docente e 

Discente por meio da 

plataforma Blue, site 

institucional e intranet. 

12. 03. 21 Votação secreta através do formulário 

eletrônico Google Forms. 

Comunidade Docente e 

Discente por meio da 

plataforma Blue, site 

institucional e intranet. 

15. 03. 21 Divulgação do resultado e 

encaminhamento dos nomes para 

nomeação, pela Reitoria. 

Comunidade Docente e 

Discente por meio da 

plataforma Blue, site 

institucional e intranet. 

16. 03. 21 Posse dos eleitos em reunião ordinária 

dos Conselhos. 

Reunião remota por meio da 

plataforma Zoom, de acordo 

com o Decreto Estadual nº 

25.859 de 08/03/21 



 

 

Art. 16 Em não havendo inscrições dentro do prazo estabelecido neste Edital, a 

vacância será preenchida mediante indicação da Reitoria do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná. 

 

CAPÍTULO IV – DA COMISSÃO ELEITORAL  

 

Art. 17 Ficam nomeados os colaboradores abaixo, sob presidência do primeiro, para 

conduzirem o processo eleitoral. 

I – Marcia Cristina Teixeira 

II – Franciele Carniel 

III – Natalia Malavasi Vallejo 

§ 1º A Comissão Eleitoral deverá, até as 12 horas de 16 de março de 2021, apresenta 

relatório minucioso à Reitoria, com a indicação dos nomes dos inscritos, eleitos e 

número de votos obtidos. 

§ 2º No caso de empate, prevalecerá como titular o candidato com maior tempo de 

vínculo na instituição.  

Art. 18 Com a realização deste processo eletivo, e a posse dos eleitos dia 16 de março 

de 2021, fica automaticamente encerrado o mandado dos membros que atualmente 

integram os Conselhos Superiores CONSUP e CONSEPE, revogando-se disposições 

em contrário. 

 

 

Ji-Paraná, 8 de março de 2021.  

Comissão Eleitoral 

Reitoria 

 

 


