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REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

CAPÍTULO IX 

Das Convocações 

Art. 15. O Conselho de Departamento - CONDEP, reunir-se-á: 

I - Ordinariamente, toda primeira quinta-feira de cada mês do calendário acadêmico; 

II - Extraordinariamente, convocadas pelo Presidente ou mediante o requerimento de 

um dos componentes do Departamento; avaliada a urgência e relevância do pedido; 

IV - A convocação da reunião extraordinária deverá ser comunicada a cada Conselheiro 

por e-mail institucional e constará o dia, hora e a ordem do dia.   

 

CAPÍTULO X 

Das Reuniões, Sua Organização e Procedimentos 

 Art.16. As reuniões e suas deliberações ocorrerão com a maioria simples dos 

participantes; 

Art. 17. As reuniões, e suas consequentes deliberações, não serão condicionadas a 

presença obrigatória de todas as categorias que compõem o Conselho de Departamento. 

Art. 18. O comparecimento às reuniões do CONDEP, a seu nível, terá preferência sobre 

qualquer outra atividade universitária, salvo atos deliberados por instâncias superiores e 

levado ao conhecimento oficial do CONDEP.  

§ 1º - Os Conselheiros discentes, durante permanência em reunião do CONDEP, não 

deverão ter prejuízo em suas atividades de ensino, relativos à frequência, avaliações, 

devendo as coordenações de cursos dar garantias referentes a este parágrafo.  

§ 2º - Não haverá remuneração de qualquer espécie para os Conselheiros; 

 Art. 19. Os conselheiros docentes e técnicos ausentes injustificadamente serão 

passíveis de anotação de falta ao trabalho. 

§ 1º - As justificativas serão acatadas caso assumam estrita relação com o exercício das 

atribuições profissionais, respeitados os critérios estabelecidos neste regimento; 

§ 2º - Não serão acatadas justificativas relacionadas com questões particulares, salvo 

por estrita e especial deferência do CONDEP. 

Art. 20. Os casos não presentes neste regimento serão resolvidos pelo CONDEP. 
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CALENDÁRIO 2019  

DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONDEP/DAEDC 

 

 

• 4 de abril de 2019, às 08h30min. 

• 2 de maio de 2019, às 08h30min. 

• 6 de junho de 2019, às 08h30min. 

• 4 de julho de 2019, às 08h30min. 

• 1º de agosto de 2019, às 08h30min. 

• 5 de setembro de 2019, às 08h30min. 

• 3 de outubro de 2019, às 08h30min. 

• 7 de novembro de 2019, às 08h30min. 

• 5 de dezembro de 2019, às 08h30min. 
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