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RESOLUÇÃO N? 25 /90

e

RESOLVE-.

RÍHULO AUGUSTO PENINA
PRESIDENTE

A/t-t. 1Ç - Aprovar o Regimento Interno da ComiAbáo Permanente 
do PerioaJL Poeente da Universidade FederaZ do Espirito Santo, conforme 

vê em anexo.

Axt. 2Ç - Revogam-se as disposições em contrário.

“00- UFES-R-82

0 CONSELHO PE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PA UNIVERSIDADE 
FEDERAL PO ESPlRLTO SANTO, no uao de óuoa atrcbulçõeA tegali e eAtata- 
târlar, tendo em vZóta o que eonita do Proeeóto nQ 4593/90-S9 - ComZi- 
i,áo Permanente do PenoaZ Poeente; e

CONSIPERAMPO o Parecer da ComliAÕo de Potltlea Poeente 
aZteraçõer do PZenárto,

SALA PAS SESSÕES, DE OUTUBRO DE 7990
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CAPÍTULO 1
NATUREZA E E1NAL1PAPE

CAPÍTULO 77
PA ORGANIZAÇÃO 00 C0LEG1AP0

Seção 1
Pa CompoAição

do- 
(tneA) 
\lC4-

Ant. 3° - A CPPV Aznã conAtitulda pon 03 (ttêó) aepmentanteó doA 
centeó gnaduadoA, 03 (X^.âó) AepÁCóentanZcá doA docentzA meAtneA z 03 
n.epn.eAentanteA doA docentzA doutaneA, zleitoA na f$oAma dzAte Regimento, 
peitado o limite dz 02 (doiA) docentzA pon Centno.

§19- Havena AuplentzA pana cada titulação z a 
acordo com a voZaçao obtida.

A AZ. 1Ç - A CantAAão Permanente do PeAAoal Pocente - CPPP, z o õngão dz 
aAAZAAonamento, acompanhamento z AupeAv-ÍAao da zxzcução da pofltiza dz peAAoaJt 
docznjtz, con^o/imz dcApõz o Plano Unlco dz ClaAA^lcação z Rztalbtu.ç.ão dz CajtgoA z 
EmpizgoA - PUCRCE, cagado pela Lzl nQ 7596 dz 10-04-87, apAovado pzlo PzcAZlo nQ 
94664 dz 23-07-87 z A.zg(>Jamentado pzla Po/itaula UlnliteAÍal n? 475 dz 26-08-87.

Aftl. 2°. - A CPPP iam como a^AÁJbulçõzA:
1 - Apn.zcLan. oa aAAuntoA conceAnzníUt

a alienação do n.eglmz dz tnabalho doA docznteA;
à avaliação do deAempznho pana a pnognzAAÕo funcional doA 
czrvtzA;
acA pnoceAAOA dz aAcenAÕo funcional pon titulação',
ã Aolteitação dz aíaAtamznto pana apen^etçoamzntoi zApzciallza- 
ção, meAtnado, doutonado z poA-doutonado;
oa demaÂA atnibalçõeA dz^inidoA pzloA ConAzlhoA UnlvznAitãnto z 
dz EnAl.no, PeAqtiiAa z Extznião.

II - PeAznvolven zAiadoA z anãtÁAZA quz penmltan ^onnzcen. AubAldíoA pana 
fixação, apzn.^eiçoamznto z modificação da polZtica dz pzAAoal de
cante z de azula InAtnimentoA.

EnAl.no
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§ 29 - MÕo havendo buptzntz de mebma titulação podenã beA convocado 
ptentz com titulação diveAba, devendo, nebtz cabo, beA convocado o maib 
entAz ob buptenteb.

§ 39 - Não
CPPV, na ^oAma dob § 
mandato, Aeb peitando

havendo buptzntz pata pAzznchimznto da vaga dz membAo 
1? z § 29, o CEPE podeAa indicoA docente pana o teAmino 
o pAzvibto no caput dzbtz antigo.

kat. 49 - Ob membaob da CPPV, bem cano bzub aebpzctivob buptenteb, betão 
ebcothidob poA eleição diAeta, pelob be&b paAeb dz igual titulação, dentAe ob 
centeb integAanteb da caaAeiAa dz MagibtéAio SupeAioA, em zietójo exeAcxcio.

§79-0 pAocebbo eletivo betã coondznado poA uma Comibbão EleitoAat, eLe- 
bignada peto ReitoA, ebpeci^icamente pana ebte ^im.

§ 29 - Podetão concoAAcA ãb eteiçõeb to dob ob doczntzb, em efetivo exeA- 
quz tenham no mínimo 2 (doib) anob dz exeAclcio na UEES.

§ 3° - 0 mandato dob mernbaob da CPPV z dob Aebpzctivob buptenteb bznã dz 
2 (doib) anob, peamitido a Azeleição.

§ 49 - A compobição da CPPV ocoAtetã com eleição dz doib teAçob dob 
tegnantzb nob anob paAeb, compaeendendo 2 doutonzb, 2 mzbtnzb z 2 gnaduadob z 
um tznço nob anob Zmpanzb, compazendzndo 1 douton, J mzbtaz z J gnaduado.

§ 59 - Ob doczntzb quz zbtivenem exeAcendo fançõeb comibbionadab 
íunçõzb gnati^icadab na UniveAbidadz, abbim como ob memtvtob dob Conbelhob 
bitãnio z dz Enbino, Pzbquiba z Extznbão, não podenão bzn. menbaob da CPPV.

§ 69 - 0 pazbidzntz z o vicz-pazbidzntz da CPPV be/ião elzitob zntaz 
^ebpzctivob membaob em zx.zacx.cio, com mandato igual a 1 (um) ano, peamitido a 
condução.

§ 79 - Nab aubênciab ou impzdimznto do Pazbidentz, a diAzção dob taaba- 
ihob cabeAa ao vicz-pa.zbldzntz.

§ SÇ - PzAdeAã. o mandato o membao titulaa. quz íaltaa injubtiíicadamzntz 
a 4 (quatoo) aeuniçzb buczbbivab z/ou a 8 aeuniõeb atteanadab, cabo em quz o 
pientz bzaã convocado pana o cumpaimznto do azbtantz do mandato.

Aat. 59 - Szbbznta diab antzb do teAmino dob mandatob o pazbidentz 
CPPV, dz acoado can o dibpobto nzbtz Regimento, tomanã ab paovidznciab pana 
eleição dob membaob titulaazb z buptentzb, cuja pobbz dzvexã aaoM.eA no paazo 
>.imo dz 5 (cZnco) diab bubbzqãentzb ao téamino dob mandatob zxtintob.

PaaÕgaa^o Onico - A homologação dob ncmzb dob candidatob elzitob pana a 
cppP pelo Conbztho UniveAbitãaio dzveaã beA ^elta em tempo hábil, pana quz a pobbz 
^ob membaob bz paoczda no paazo determinado no "caput" dzbtz antigo.
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SEÇXO III
VO FUNCIONAMENTO

PaÁãgaa^o Único - 0 quoAum Aztã apuAado no Inicio da Aeunlão, pzta 
AlnatuAa do a membaoA na llAta dz pazAznça.

Alt. 10 - Vz cada azunlão Aznã tavAada ata pzLo AzcAztãnlo da CPPV 
z apaovada, azaã cotocada à dlApoAlção dz azula mzmbaoA 

^oAma do Aat. 13 dzAtz Rzgónznto.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

SEÇÃO II 
PAS REUMlOES

A cAóte/ixo do PazAldzntz ou da ContAAao podzfião aza cAladaA 
z IntzgAadaA poa mzmbaoA da CPPV, pafia anâtÍAz

cZaó nZJZZAAÕAÀJOA 
dzndo con^lã-toA 
nlco.

A*tZ. 69 - A CPPV AZJinla-AZ-ã, oAdlnaAlanzntz, peto mznoA uma vzz poa az- 
mana z zxtAMOA£Làna>tlamzntz, poa convocação do azul Pazóldzntz ou poa Aollcltação da 
maio Ala AlmptzA dz azua mzmbaoA titulaazA, Azmpaz quz houvza matzAla dz aetzvantz 
ÁntZACAAZ.

qual, dzpolA dz dlAcatlda 
dzmalA IntzJvzAAadoA, na

Aat. 8Ç - Noa azuncõzA zxtAaoA.dinãaiaA a pauta azaú divulgada no ato 
convocação, com antzczdzncta mZnima dz 24 (vtntz z quatAo) koaaA.

ÁAt. 9Ç - Aa azuníõzA tznão Ánlaio com a maioaia AónptzA doA mzmbaoA 
CPPV, Azndo admtAAZvzt uma totzAãncÁa dz tfitnta mÁnutoA paAa quz Azja 
quofum.

§ JÇ - 
comÍAAÕzA dz canãtzt. tzjnpoaã/úo 
utudo dz moxêtóu «oe «nvotvm pecuU<vua<uiw Hcmm.

Afit. 79 - Aa azwaiãzt oAãinãAÁaA azaõo AzaltzadaA noA diaA z hoAaA ZAta- 
bzJLzcidoA no CALENVÂR10 SEMESTRAL VE REUNítiES da CPPV.

PaAÕgAa^o Único - 0 Catzndãoio AzmzAtAat da CPPV azaõ dz^inldo na poónzú- 
Aa Aeundão do A&nzAt/tz tztivo.

Aat. 11 - A tnlctatlva daA pAopoAlçõzA à CPPV azaÕ da aànlnlAtAação Au- 
pzAloa da UFES, do pAZAldzntz da CPPV, dz quatquzA. dz azua mzmbaoA ou doezntz atfia- 
vaó dz documznto zAcAlto.

Afit. 12 - A CPPV podzAÕ dztzAmlnaA a Azatizaçao dz InApzçõzA z pAovÁdzn- 
ã zlucldação dz aAAuntoA tzcnicoA quz thz íoazm zncamínhadoA, po- 
a doczntzA da UFES não pzAtznczntzA ã ComÁAAÕo, pana PaAzczA. Tec-
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2? - A CPPV podenã fteconnen a. assessonia junldijea da UFES, quando

SEÇÃO IV
WS MEMBROS

com

Á/LÍ.
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§ 39 - A CPPP tenã acesso aos dados e informações oficiais de todos 
órgãos da. InstLtiiição.

A^lZ. 73 - CÕpZo. dos documentos sob a guanda ou em trânsito na CPPV 
fornecida a pessoas ou Õngaos que não estejam Ligados ã tnamitaçao dos mesmos 
autorização expressa do CEPE.

Ant. 14 - A CPPD, observada a iegistação pertinente e as Normas deste 
Regimeriio, podenã estabetecen normas com piem entanes ao seu funcionamento e ã ondem 
dos tnabaiiws através de nesotuções, emanddas do seu Cotegiado.

15 - Aos membros da £PPV competes
- Comparecer Òs reuniões do plenário e participar dos seus 

Lhos e das subcomissões ou grupos de trabalhos para os quais 
nham sido designados;

- Estudar e netatan as matenias que the fonem distnibuZdas 
pnesidente;

III - SoLieitan, quando necessãnio, a baixa de pnocessos em diLcgeneias 
pana obtenção de esctanecimentos;

IV - Requenen votação de maténia em negime de ungencia;
V - Vesempenhan outnas atividades que the fonem atncbuxdas peto pne

sidente ou peto ptenánio.

Ant, 16 - Ao pnesidente da Comissão competes
I - Repnesentan a Comissão;

II - Convoean e pnesidin as neunioes;
- Vistnibuin a exames dos membnos, pana o competente netatõnio, os 

pnocessos que Lhe fonem pnes entes e as pnoposiçães que exijam 
pno nunciamento;

JV - Pesignan subcomissões e grupos de tnabatho, bem como definin 
atnibuiçães de seus integnantes;

V - Baixan nesotuções deconnent.es das decisões do ptenánio, pnevistas 
no Ant. 14.

deconnent.es


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

VI
paazo

att-

Alt.

de

6

VII
l/III

IX

II
III

Alt.
I

Alt.
I

Alt.
I

II
III

CAPÍTULO IV
PA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO III 
PAS VOTAÇOES

- Convocan o membao iuptente, no caio de auiencta, impedimento de
finitivo oa tempoaãilo do membao titataa, peto aeitante 
paeviito oa nutante do mandato, no caio de vacância;

- VectcUa. oi coíoí de uagencia ad aifeaendum da Comia ão;
- Aàniniitaaa o peaoat coto cada a ienviço da CPPD;
- P/vatÁjaaJi oa demaii atoi neceiiÕaioi ao duenvotvimento dai 

vidadei da Com ti ião.

17 - Encimada. a diicuiião de uma matúia, ietã a rneirna iabmetida a 
votação iendo a detibmação tomada pofi. maioiia iimptii.

Paaãg/tafo Único - Bn caio de empate, cabeÁá ao Pn.eitdente o voto 
quattdade.

19 - A CPPP teÁã a iegiúnte eótautiviai
- PteriÔAto;
- Pnutcíèneta e Vtee-P*eAtdèneíai
- Sicnitanta de apoto aànlntitaattvo.

10 - Ao SecAetÕAto da CPPV compete«
- Aóititéa ãi acantoei do ptenãaLo e aegtitaaa em ata apoopatada de 

foima ctafia e iaictnta, ai apaeciaçõei e deediõei doi ieai mm- 
baoij

18 - Ai votaçõei podeaão iea peitai petoi iegutntei paoceaoit
- Stnbõttco {mani^eitação tn^oimat da intenção de voto doi rnem- 

baoi);
- Nominat)
- Poa eicAutlneo iecaeto.

PaÁãgaa^o Onico - Ai votaçõei ienão peitai noamatmente peto paoeeao
iimbÕttco, iatvo ie de oatna £oama ^oa aequeaidaa.

“““O- UFES-R-82
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CAPITULO V
VAS VISPOSIÇpES TRANSITARIAS

Art. 27-04 ea404 cmx4404 e/ou dúvidoA AurgidaA na aplicação do pacien
te Regimento Aerão aeiolvidoA peto CEPE,

Art. 22 - Fica determinado o dia 06 de dezembro de 1990 para eleição da 
totalidade do A membaoA da CPPV, eom poAAe em 10 de janeiro de 1991,

Parágrafo Único - 0 mandato doA eleitoA de acordo com o dÂApoAto 
capai deite artigo Aerão de:

a) VpiA (2) anOA de mandato oa doiA maiA votadoA de cada titulação,
b) Lkn (1) ano de mandato o terceiro maiA votado de cada titutaçao,

"00. UFES.fl.Bg

II - PreAtar eActarccimentoA e in^ormaçõei neceAAÕrlaA ao deA envolvi
mento do a trabathoA, quando Aoiinitado peto preAidente;

III - UanteA. o r.egiAtr.0 daA atat> regutarmente, conforme o expoAto 
Art. 10;

IV - Atender admintAtrativamente a todo a o a trabalho a da ComiAAao 
a Au.pervÍAÕo do preAidente;

V - Tomcot providêneiaA adminiAtratiJOA neccAAoríoA a convocação, 
inAtalação e poAterior divulgação doA trabalkoA dei envolvido A;

VI - Manter, atualizado, Aob Aua guarda e reAponAabilidade, o arquivo 
da CPPV, mediante fichai apropriadaA e/ou inAtrumentoA AimitareA,
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