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RESOLUÇÃO EMC Nº 001/2020

RESOLUÇÃO - CONSELHO DIRETOR DA EMC No 001/2020

 

Altera a Resolução do Conselho Diretor da EMC nº 01/2018,

que estabelece o número e qualifica os membros do

Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica,

Mecânica e de Computação.

 

O Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, no
uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, em reunião ordinária do dia 03 de julho de
2020, considerando:

a) Estatuto da Universidade Federal de Goiás

b) Regimento da Universidade Federal de Goiás

c) Resolução Conselho Gestor da Regional Goiânia no 31/2018, de 21/07/2018.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º.Integram o Conselho Diretor da EMC, com direito a voz e voto:

I - o(a)Diretor(a),como seu Presidente;

II - o(a) Vice-Diretor(a);

III - os(as) Coordenadores(as) dos Cursos de Graduação;

IV - os(as) Coordenadores(as) dos Programa de Pós-Graduação stricto sensu;

V - o(a) Coordenador(a) de Pesquisa;

VI - o(a) Presidente da comissão que coordena as atividades de extensão;

VII - os(as) Coordenadores(as) de Estágio dos Cursos de Graduação;

VIII - os(as) Presidentes dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de
Graduação;

IX - o(a) Coordenador(a) Administrativo(a);



X - um(a) representante dos cursos de pós-graduação lato sensu em andamento;

XI - cinco representantes docentes;

XII - três representantes dos técnico-administrativos;

XIII - três representantes estudantis.

Parágrafo único – Os(As) integrantes do Conselho Diretor relacionados nos incisos de III
a X têm como suplentes os(as) respectivos(as) vices.

 

Art. 2º.O(A) representante previsto no inciso X do Art. 1° será escolhido entre os(as)
coordenadores(as) dos programas de pós-graduação lato sensu em andamento em processo eleitoral
estabelecido pelo Conselho Diretor, para um mandato de dois anos.

Parágrafo único – Se o curso de pós-graduação lato sensu cessar de ser executado e desta
forma ocorrer a perda da representação, haverá nova eleição somente para a conclusão do mandato.

 

Art. 3º.Os(As) representantes previstos no inciso XI do Art. 1º serão docentes do quadro
efetivo da EMC.

§ 1º - O(A) presidente da Comissão de Avaliação Docente (CAD) é
um(a)dos(as)docentes previstos(as) no caput deste artigo, tendo seu(sua) vice como suplente.

§ 2º - O(A) Coordenador(a) de Monitoria é um(a) dos(as) docentes previstos(as) no
caput deste artigo, tendo seu(sua) vice como suplente.

§ 3º - Os(As) outros(as) três representantes previstos(as) no inciso XI, bem como
seus(suas) suplentes, serão escolhidos por seus pares em processo eleitoral estabelecido pelo Conselho
Diretor, para um mandato de dois anos.

 

Art. 4º.Os(As) representantes previstos no inciso XII do Art. 1°, bem como os(as)
respectivos(as) suplentes, serão escolhidos por seus pares em processo eleitoral estabelecido pelo
Conselho Diretor, para um mandato de dois anos.

 

Art. 5º.Os(As) representantes previstos no inciso XIII do Art. 1°, bem como os(as)
respectivos(as) suplentes, serão escolhidos entre os(as) discentes regularmente matriculados(as) nos
cursos de graduação ou nos programas de pós-graduação stricto sensu da EMC, em processo eleitoral
estabelecido pelo Conselho Diretor, para um mandato de dois anos.

Parágrafo único – O discente que, por algum motivo, não concluir o mandato de dois
anos, será substituído, em primeiro lugar, por seu suplente e, caso este não possa assumir, será
substituído pelo discente e seu suplente mais votado no processo eleitoral, ainda não chamado, e que
possua disponibilidade para a assunção.

 

Art. 6º. O processo eleitoral para escolha dos representantes realizar-se-á a cada dois
anos, no mês de setembro, sendo que o primeiro processo eleitoral ocorreu em 2018.

Parágrafo único – Os(As) representantes eleitos tomarão posse na reunião ordinária do
mês de novembro.



 

Art. 7º. Os representantes (e respectivos suplentes) previstos nos incisos XI, XII e XIII
do Art. 1º perderão seus mandatos caso ambos (titular e suplente) deixarem de comparecer a três
reuniões ordinárias consecutivas.

 

Art. 8º. As vagas mencionadas nos incisos XI, XII e XIII abertas em decorrência da
aplicação do Art. 7º, por qualquer motivo que gere impedimento e pelo não preenchimento quando da
realização dos respectivos processos eleitorais deixam de ser computadas para o quórum das reuniões.

Parágrafo único – A recomposição das vagas de que trata o caput deste artigo somente
será feita no processo eleitoral subsequente previsto nesta resolução.

 

Art. 9º. Todos os demais servidores lotados na EMC terão assento e direito a voz nas
reuniões do Conselho Diretor da EMC.

 

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor.

 

Art. 11.Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se a Resolução do Conselho
Diretor da EMC nº 01/2018.

 

Goiânia, 3 de julho de 2020.
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