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Jaboatão dos Guararapes; 
 30 de março de 2010. 

 
 

REGIMENTO INTERNO – FG/PROUNI 
 

TITULO I 
Do Regimento e do Órgão 

 
Art. 1º Este Regimento interno disciplina as normas e procedimentos 

relativos ao funcionamento da Comissão Locais de Acompanhamento e Controle 
Social do Programa Universidade para Todos, o ProUni, conforme estabelecido 
pela portaria do MEC 1.132 de dezembro de 2009, que criou a Comissão e aprovou 
suas normas de funcionamento. 

Parágrafo Único. Os membros da Comissão Local, que terão mandatos de 
dois anos, sendo vedada a sua recondução, serão eleitos em pares, em processo 
direto de escolha, devendo ser aprovados pelo CONAC. 

 
Art. 2º  São atribuições da Comissão Local: 
I - Exercer o acompanhamento averiguação e fiscalização da implementação 

do ProUni nas IES participantes do programa; 
II - Interagir com a comunidade acadêmica e com a organizações da 

sociedade civil recebendo reclamações denuncias criticas e sugestões para 
apresentação se for o caso a CONAP; 

III - Emitir a cada processo seletivo relatório de acompanhamento do ProUni; 
IV - Fornecer informações sobre o ProUni à CONAP; 
V - Elaborar relatório circunstanciado ao término de cada processo seletivo 

do ProUni. 
 
Art. 3º A estrutura da Comissão Local compreende: 
I - Um representante do corpo discente da FG, que deve ser bolsista do 

ProUni; 
II - Um representante do corpo docente da FG, que deve possuir carga 

horária de, no mínimo, 20 horas semanais; 
III - Um representante da direção da FG, que deve ser o coordenador, ou um 

dos representantes do ProUni da FG; 
IV - Um representante da sociedade civil da FG, que deve ser escolhido entre 

os candidatos indicados por organizações da sociedade civil, por eleição ou acordo. 
Sendo esta decisão informada por escrito ao coordenador da comissão local. Não 
havendo representante da sociedade civil será instalada sem elas. 

V - Um suplente para cada membro titular que o substituirá nos casos de 
ausência justificada. 
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Titulo II 

Das funções e do regime de serviço dos componentes da Comissão 
 

Art. 4º Representantes docentes e discentes serão eleitos, em pares, e serão 
amplamente divulgados na FG. No caso de inviabilidade das representatividades, 
caberá à Comissão coordenar o processo de escolha. 

Parágrafo primeiro. Os membros exercem a função não-remunerada, sendo 
esta considerada atividade de relevante interesse social. 

Parágrafo segundo. Caso as reuniões coincidam com as atividades 
acadêmicas, a FG abonará as faltas dos membros do Corpo Discente. 

 
Art. 5º  O coordenador deverá ser eleito por maioria simples que deverá ser 

um professor ou o coordenador do ProUni ou ainda um de seus representantes. 
Parágrafo Único. Havendo vacância do coordenador das comissões locais 

deverá ser providenciada a substituição no prazo de 15 dias. 
 
  
 

TÍTULO III 
Vigência das Comissões 

 
Art. 6º As comissões Locais terão vigência de 2 (dois) anos. 
 

Parágrafo Primeiro. Os Membros da Comissões Locais que passarem a integrá-las 
após a data de sua constituição terão seus mandatos encerrados na data de 
renovação de sua composição. 
 
Parágrafo Segundo. A renovação da Comissão Local será promovida a cada 2 
(dois) anos, no mês de agosto. 
 

 
TITULO IV 

Das Reuniões 
 

Art. 7º As reuniões das comissões locais aconteceram ao final de cada 
processo seletivo do PROUNI. O calendário será aprovado na primeira reunião e 
publicado no site em local de acesso a comunidade acadêmica. Caso haja 
necessidade de reuniões extraordinárias, estas deverão ser convocadas pela 
maioria dos membros ou pelo coordenador da comissão. 

 
Art. 8º  As Reuniões extras ou não serão convocadas com 72h de 

antecedência e divulgadas aos seus membros por meio eletrônico de pauta a ser 
tratada. 

 
Art. 9º As deliberações das reuniões serão tomadas por maioria simples dos 

votos presentes coordenada das pelo coordenador, estas reuniões serão 
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registradas em atas próprias e depois de aprovadas e assinadas por todos 
presentes e encaminhadas ao CONAP com relatório circunstanciado anexo. 

 
Parágrafo primeiro. Compete ao coordenador convocar as reuniões 

extraordinárias com apresentação das pautas, coordenar reuniões, disciplinar os 
trabalhos e resolver questões; 

 
Parágrafo segundo. Compete ao secretario substituir o coordenador em 

suas faltas; 
 
Parágrafo terceiro. Compete aos membros da comissão: 
I - Eleger o coordenador das comissões e o secretario; 
II - Deliberar sobre matéria submetida a exames; 
 
Parágrafo quarto. Compete ao secretário: 
I   - Redigir as atas reuniões e demais eventos, 
II - Assistir e assessorar a Coordenação da Comissão Local; 
III - Manter-se atualizado referente a legislação resoluções realizando 

controle e arquivamento; 
IV - Confeccionar relatórios; 
V - Fazer cumprir agenda de reuniões; 
VI - Manter atualizada legislação pertinente e dando prévio conhecimento a 

comissão. 
 
Art. 10º A justificativa da ausência deverá ser apresentada até 24h depois da 

reunião e aprovada em ata subseqüente. 
 
Art. 11º As reuniões serão registradas e colhida comprovação de presença 

dos integrantes. 
 
Art. 12º Os casos omissões serão deliberados perante CONAC. 
 
Art. 13º Este regimento interno entrará em vigor após publicação. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Vanessa Pereira Piasson Mazieiro 

 
Presidente do Conselho Administrativo - ConAd 


