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53-0 Conselho Deliberativo, como órgão de 
será constituído dos seguintes membros:

Superintendente do IOUFES - Presidente;
Chefe do Departamento de Clínica Odontolõ- 
gica;
Chefe do Departamento de Prótese Dentária;
Coordenador do Curso de Odontologia;
Presidente da Comissão de Estágio;
Representante estudantil conforme a 
gislação em vigor;
Um representante do Departamento de 
cina Social;
Um representante da Comunidade Odontológi- 
ca;
Diretor do Centro Biomédico;

j)( Um representante do Corpo Técnico Adminis
trativo do IOUFES.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutá
rias, tendo em vista o que consta do Processo número 10.256/91 - 
84 - Instituto de Odontologia da UFES; e 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Legislação

tigos 53,
Art. 13 - Alterar o Regimento do IOUFES em seus 

7Q, 8Q e 93 que passam a ter a seguinte redação:

§13-0 representante do Departamento de 
cina Social deverá ser eleito dentre os professores que 
tram conhecimentos na área de Odontologia;

§ 2Q — O representante da Comunidade Odontológi- 
ca deverá ser indicado pela Diretória do Conselho Regional de 
Odontologia do Espírito Santo, desde que inscrito junto ao mesmo 
e que não tenha vínculos com a UFES.

Art. 7Q—O Conselho Deliberativo será presidido 
pelo Superintendente do IOUFES.

Art. 88 — O mandato dos membros natos do Conse
lho Deliberativo - Superintendente, Diretor do Centro Biomédico, 
Chefes de Departamentos, Coordenador de Curso, Presidente da Co-
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Art. 29 - Suprimir o Art. 69, ficando os artigos
subsequentes com sua numeração ajustada à esta supressão.

missão de Estágio Curricular Obrigatório, 
pectivo mandato de cada um.

§ 19 - Os demais representantes terão mandato de 
ano, podendo ser reconduzidos.

§ 2Q - Os membros natos do Conselho Deliberativo 
rão substituídos nos impedimentos eventuais e legais por 
respectivos substitutos regulamentares;

Art. 99-o Conselho Deliberativo deverá reunir-se 
ordináriamente uma vez por mês em datas a serem definidas 
próprio Conselho.

§ 19 - As convocações para as reuniões ordinárias 
Conselho Deliberativo serão feitas por escrito pelo seu 
dente, com antecedência mínima de oito dias;

§ 29 - As reuniões extraordinárias podem ser 
cadas pelo Presidente ou pela maioria dos membros do Conselho 
Deliberativo, sempre que possível, com o mesmo prazo mínimo, 
dendo, em caso de urgência, admitir-se a convocação com 
(quarenta e oito) horas de antecedência."

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.


