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RESOLUÇÃO NO 54 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1970

EMENTA : - Estabelece normas complementares sôbre 

a representação discente nos Departameji 

tos .

0 REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, no uso 

das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Ge 

ral , e em cumprimento a decisão do Egrégio Conselho Universitã 

rio, em sessão realizada no dia 11 de dezembro de 1970, promul 

ga a seguinte

R E S O L U Ç Ã O :

Art. 19 - A representação discente nos Departamen 

tos da nova estrutura da Universidade Federal do Pará sera con^ 

tituTda de 1/5 do total dos demais membros docentes, abandon^

das quaisquer frações (Reg. Ger. 137, § Onico e 286).
0

Art. 29 - Os Conselhos de Centros baixarão instru 

ções, a serem aprovadas pelo Conselho Universitário, visando a 

assegurar a maior representatividade possTvel dos alunos matrj^ 

culados nas diferentes disciplinas optativas de sua Area ou 

dos cursos em que cada Centro e preponderante.

Parágrafo único - As instruções a que se refere

te artigo, fixarão as datas espe 

cTficas da eleição dos represeji 

tantes estudantis.

Art. 39 - Na eleição para Chefe e Sub-Chefe de ca 

da Departamento, os respectivos representantes estudantis indi^ 

carão, por maioria de votos, dois dentre eles que participarão 

daquela escolha (Reg. Ger., art. 195, §§ 19 e 29).

Parágrafo único - Para o efeito deste artigo, o

Chefe de cada Departamento convo 

cará reunião eleitoral dos repreI»
sentantes estudantis.
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Art. 49 - A primeira eleição dos representantes e^ 

tudantis nos Departamentos será realizada em abril de 1971.

Art. 59 - A presente Resolução entra em vigor na

data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrario.

Reitoria da Universidade Federal do Pará, em 11

de dezembro de 1970.

s/io DAProf^Dr. ALOYVÍO DA COSTA C H A V p  

REITOR

Presidente do Conselho Universitário
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