
RESOLUÇÃO 14 / 85NQ

RESOLVE:

REFORMULAÇÃO 00 REGIMENTO INTERNO 
VA REITORIA.

Ant. 11-0 Vepatáamento de AdmZncó fiação do 6 OftgãoA 
SupestloA.es tesvã, paAa aó atcvZdadeó de apoio, 
csietastla Exeeutíva.^l'

Coteglados
uma Se-

0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO VA UNIVERSIVAVE FEVERAL VO ESPÍRITO SAN
TO, no uso de Auas atstlbutções legais e estatutárias, tendo em vista o que 
conóta do PftoeeSAo nQ 1.S76/S3-0 - Reitor.; e

, de 30.11.S3, deste 
que. extinguiu a Asòeò&oKta de Segurança e Informações desta

04
Antigo 
Relto-

CONSIVERANVO o disposto na Resolução nQ 34 
mesmo Conselho, 
Universidade - ASI e ao mesmo tempo transferiu o VAS n.espeetivo pasta 
O^tgãoò Cotegladoò da Admlnteteação SupeAteft, revogando o Item 5 do 
13, Cap. II e 04 A/itigoò 31 a 34, Cap. VII do Regtmento Inte/mo da 
nia,

A/it. 1Q - Modlfitea/L o Regtmento InteJino da Rettotáa, apfiooado pe
la Reóotução nQ 11/75, o qual paóAa a vtgonan. eom a seguinte redação, noó 
a/utigoò eApeelfiteadoA :

A/tt. 10 - Oa óeHvtçoó admlnl&teatújoé do A Con&ethoÁ Supe/LÍofte^ da 
UnteeAÁtdade Fedenat do E^pZfvcto Santo óe/ião exeTteldoò 
ateavei> do Vepa/itamento de Adnicntóteação doò O/tgÕoó 
Cotegtadoò, dteetamente Aubottdlnado ao Retto/c, eom a 
finalidade de deóempenlia/i atividades de as^es^o^amento 
junto aoà Conóelhoó Unlvensltã/ilo, de Enólno e Pesquisa 
e de Caiadotes, Incumbindo-óe, Inclusive, da pasite psto- 
toeotaSL e éoelal pertinente.

SupestloA.es


§

ReZ-§

§

e

ColegiadosÀTt.

I - ÁZ^zxve^ do UcAtó^r

da.
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Znô- 
zieZaZo-

12 - áo Pepa/íZanienZo de Ádministração dos Órgãos 
compete :

e A.e-

19 - 0 Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados se- 
/za dirigido por um Diretor, nomeado, em comissão, pelo 
Reitor.

2°. - 0 C/ie^ Sec/teZa/ua ExecuZZva serã designado pelo 
tor, por indicação do Diretor do Departamento.

39 - 0 Departamento de. Administração dos Órgãos Colegiados 
funcionara coordenado, em regime de mutua. colaboração 
de forma integrada, com a Administração Superior da Uni
versidade.

a. Assessorar oó P/te^ZdenZeô e membros dos Conselhos Universi
tário, de Enó^cno e Pe^qulza e de CuKadon.es quanto a Legista- 
çao e nonmas aptldivets d Unlvensldade.

b. O/tganlzaK, onlentan. e supeKvlslonan. os senvlços administra- 
ttvos do Departamento.

a. lneumbin.se da preparação do expediente dos Conselhos.
d. Elaborar as agendas das reuniões dos Conselhos.
e. Adotar providências pana a realização das Sessões dos Conse

lhos.
í. Secretariar reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores 

digi/L suas atas.
g. Despachar com os Presidentes dos Conselhos.
h. Atender ãs solicitações dos Conselheiros.
i. Manter-se atualizado com toda legislação de interesse 

Universidade.
j. Promover o atendimento e orientação ãs partes interessadas 

junto aos Conselhos, encaminhando-as devidamente.
I. Pazer pesquisas e levantamentos de dados destinados a 

trair processos, organizar quadros demonstrativos, 
rios e estudos diversos.

CuKadon.es
lneumbin.se


a.

b.

dose.

d.

á.

co/t/teó-

29 - Esta ReóoZução entrara em vZíjoâ na data da sua aprovação.
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atuatizada 
comptementa-

a
necessária

l

II - Através da Secretario. E'x.ecuttva:
Incumbir-se da preparação do expediente das Comissões Espe
ciais dos Consethos.
Receber e fazer a triagem do expediente Qtte for destinado a 
cada Consetko, dando-tke o encaminhamento adequado.
Incumbir-se das providencias neo.es sãrtas d convocação 
membros dos Consethos.
Requisitar, ao setor competente., o materiat permanente e de 
consumo necessário ao Departamento de Administração dos Õr- 
gãos Cotegiados.
Cuidar da Bibtioteca do Departamento, mantendo 
toda a tegistação do ensino superior e normas 
res.
Providenciar a pabtteação, no Botetim O^tctat da UFES e, 
quando ior. o caòo, no Dtdrto O^ictat da Untão, de toda 
matenta deliberada petoò Conóethoó, considerada 
peto Diretor do Departamento.

g. Etaborar editais, comunicações e avisoô para a imprensa.
h. . Contratar korãrio e. ^reqUencia do pesàoat subordinado ao De- 

partamento.
i. Encarregar-se do recebimento e expedição de toda a 

pondencia do Departamento.
j. Exercer outras atividades que ihe £orem conferidas peto Di

retor do Departamento

m. Manter articutação com os Srgãos da Reitoria e Unidades Uni
versitários.

n. Examina/L processos, distribui-tos e dar informações.
o. Exercer outras atribuições que forem deterrfiinadas petos Pre

sidentes dos Consethos e dar cumprimento ãs normas de fun
cionamento interino, baixadas petos mesmos.
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eópecZ^cea- 
da.

i

Atâ. 3Q - Revogam-hz ah dcópoh^çõzh em eoyvtyt5AÁ,o e, 
mente, o ^ctom 5 do fi^ubigo 13 z oh Mxgoh 31 a 34 do Regímatto Intimo 
Rzito^bia.

AGOSTINHO MERÇON
MA PRESIPÈNC1A


