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RESOLVE:

3 Reitor da Universidade Federal do 
autorizado, Pel° Prazo de 2 (dois)anos,Art. I2 - Fica 0 

Espírito Santo t—

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

no uso de suas atribuições legais e e^ 
apreciando 0 processo ne 6275/72 - Mensa -

necessário maior integração da Ad- 
. com os órgãos que administram o

bons resultados na implantação dos Departamentos 
resultaram da fusão de disciplinas existentes em 
ou mals Unidades?

COISIDERAUDO ser :
ministração Superior
ensino; .a .COI®IOBRANDO, finalmente, a conveniencxa de se ado- 
tar normas para imediata implantação no novo sistema â 
cademico-cientifico,

0
ESPÍRITO SANTO,

tatutarias,
gem nô 18/72 - Reitor, e

COHbIDERANDO que enquanto nao forem aprovados os R^ 
gimertos dos Centros, serão eles supridos por normas - 
baixadas pelos orgacs competentes da Administração Sjj 
perior (artigo 168 do Estatuto);

COISIDERARDO que cabe ao Conselho Universitário e- 
«M / t» 6xercer a jurisdição em matéria de administraçao e polj. 

tica Universitária;
CONSIDERANDO a necessidade de se promover uma coor

denação efetiva das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, nesta etapa de implantaçao da nova estrutua;

CONSIDERANDO que, com as medidas adotadas pela Res^ 
luçao ne 17, de 27 de outubro de 1971, foram obtidos - 

que 
duas
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SALA DAS SESSÕES,1
1); DE DEZEMBRO DE 1972
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universidade federal do espírito santo

\fju\ tfi 
máximo 3í®GqJ 

r "

a designar os Chefes e Sub-Chefes dos Departamentos de 
todos os Centros, obedecidas as normas previstas, nos 
paragrafos lô, 2Q e 3Q do artigo 178 do Estatuto#

Art# 2Q - O prazo previsto no artigo anterior sera 
contado a partir da publicação desta Resolução#

Arte 3fi * Esta Resolução entrara em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrario#


