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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (CED) 

 

 
ANÁLISE, RECOMENDAÇÕES E NOVA PROPOSTA DE TEXTO PARA O 

REGIMENTO DO CED 
(Comissão Portaria 42/CED/2014, de 09/07/2014, prorrogada pela Portaria 102/CED/2014) 

 
Legenda:  
Preto – texto original da Proposta consolidada pela Comissão instituída pelo 
Conselho de Unidade do CED (Portarias 119/CED/2012 e 58/CED/2013). 
Azul – texto produzido, corrigido e sugerido por esta Comissão. 
Vermelho – texto a ser discutido e aprovado pelo Conselho de Unidade, que foge à 
decisão desta Comissão. 
Azul com marcação em amarelo – Explicação. 
___________________________________________________________________ 
 

REGIMENTO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
(Aprovado em __/__/__, ata nº ??, de __/__/__) 

 
CAPÍTULO l 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1° – O presente Regimento normatiza as atividades e procedimentos comuns 
aos vários setores integrantes da estrutura acadêmica e administrativa do Centro de 
Ciências da Educação, doravante identificado como CED, da Universidade Federal 
de Santa Catarina, intitulada UFSC, nos planos didático, científico, administrativo e 
disciplinar. 
 
Parágrafo único: Os órgãos deliberativos, consultivos e executivos que compõem o 
CED, posteriormente descritos, terão regimentos ou normas internas próprias, 
respeitados as disposições do Estatuto e do Regimento Geral da UFSC, dos órgãos 
universitários superiores e deste Regimento.  
 
 

CAPÍTULO 2 
DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E SEUS FINS 

 
Art. 2º – O CED, criado a partir do desmembramento da antiga Faculdade 
Catarinense de Filosofia, integrada à UFSC pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 
50.580, de 12 de maio de 1961, reger-se-á por este instrumento, observadas as 
demais disposições superiores. 
 
Art. 3º – O CED é unidade universitária da UFSC, coordenadora das atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e administração nas áreas de Educação e Ciência da 
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Informação, em nível de Educação Básica e Educação Superior (graduação e pós-
graduação), deliberadas e realizadas pelos órgãos que compõem a sua estrutura. 
 
Art. 4º – O CED tem por finalidade:  
I – Produzir, sistematizar e socializar o conhecimento nas áreas da Educação e da 
Ciência da Informação. 
II – Promover o ensino, a pesquisa e a extensão de maneira indissociável para a 
formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e comprometidos 
com a educação pública e gratuita e o acesso público e livre à informação e ao 
conhecimento. 
III – Promover a formação de professores/educadores, bibliotecários e arquivistas 
para atender as demandas específicas da sociedade. 
IV – Cumprir os princípios gerais e contribuir para a consecução dos objetivos da 
instituição, desenvolvendo ações integradas com as demais unidades da UFSC e 
outros setores da sociedade. 
 
Art. 5º – A educação básica e os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos 
pelo CED deverão ser preferencialmente públicos e gratuitos para os estudantes. 
 
Art. 6º – O Colégio de Aplicação (CA) e o Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) 
são vinculados ao CED, nos termos do artigo 8º do Estatuto da UFSC, em vigência. 
 
 

CAPÍTULO 3 
DA ESTRUTURA DO CED 

 
Art. 7º – A estrutura do CED é constituída de órgãos deliberativos, executivos e 
auxiliares, incorporando também como órgãos integrantes o Colégio de Aplicação 
(CA) e o Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI): 
 
§1º – Órgão Deliberativo Central: Conselho da Unidade 
 
§2º – Coordenadorias: vinculadas ao Conselho da Unidade  
Recomenda-se a troca do termo “Câmara” = usado em nível hierárquico maior (CUn/UFSC), 
para Coordenadoria, utilizado em instância menores – ver Estatuto UFSC, Art. 13 e Art. 14. 
Foram, também, consultados a Legislação da UFSC, oito Centros, dois estão em atualização e 
em três não foi localizado e não responderam o e-mail. 
I – Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
II – Coordenadoria de Extensão 
III – Coordenadoria de Ensino 
IV – Coordenadoria de Pós-Graduação  
(Como a pesquisa e a pós-graduação estão interligados, esta Comissão sugere sua junção) 
 
§3º – Órgãos Deliberativos Setoriais: 
I - Colegiados dos Departamentos 
II - Colegiados dos Cursos de Graduação 
III - Colegiados dos Programas de Pós-Graduação 
IV - Colegiado do Colégio de Aplicação  
V - Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil 
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§4º – Órgão Consultivo: Assembleia Geral da Unidade 
I – Por suas especificidades, o CA e o NDI poderão instituir em seus Regimentos 
Internos a Assembleia Geral também como órgão deliberativo. 
 
§5º – Órgãos Executivos: 
I – Direção da Unidade 
II – Chefias de Departamentos 
III – Coordenadorias de Cursos de Graduação 
IV – Coordenadorias de Programas de Pós-Graduação 
V – Direção do Colégio de Aplicação (CA) 
VI – Direção do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) 
 
§6º  – Órgãos Auxiliares:  
I – Coordenadoria Administrativa do CED, composta por: (podem-se incluir as 
demais secretarias de apoio) 

a) Secretaria do Centro de Ciências da Educação 
b) Secretaria de Comunicação 
c) Secretaria das Coordenadorias de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, e 
Extensão 
d) Secretaria de Patrimônio, Espaço Físico e Manutenção (espaço físico e 
equipamentos)  

II – Coordenadoria de Estágios do Curso de Graduação em Biblioteconomia 
III – Coordenadoria de Estágios do Curso de Graduação em Arquivologia 
IV - Coordenadoria de Estágios dos Cursos de Licenciatura 
V – Coordenadoria de Estágios do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 
VI – Biblioteca Setorial “Maria Terezinha Neves Freitas” 
VII – Laboratório de Novas Tecnologias (LANTEC) OU Laboratório de Ensino a Distância 
OU dentro do LANTEC, uma Secretaria de Ensino a Distância. 
Recomenda-se REVER a situação do LANTEC – seu Regimento Interno não atende o que 
ocorre de demanda real em suas atividades. Hoje o CED tem vários cursos em EAD, 
subsidiado pelo LANTEC. Como ficam as demais demandas do CED? 
VIII – Núcleo de Publicações (NUP) (Atender todo o CED?) 
Recomenda-se REVER a situação do NUP – em seu Regimento Interno requer o 
estabelecimento de “recursos financeiros”. Quem pagará estes recursos? O NUP atende 
TODO o CED? Como ficam os outros setores que necessitam de verbas? REVER estrutura, 
recursos humanos e financeiros e objetivos. 
 
Parágrafo Único: Serão acrescentadas automaticamente a esse Regimento as 
coordenadorias de estágios de novos cursos de graduação (Licenciatura e 
Bacharelado) que forem criados ou integrados ao CED, após a aprovação desse 
regimento. 
 
 
Art. 8º – Ao CED vinculam-se os seguintes cursos de graduação (Licenciatura e 
Bacharelado): 
I – Pedagogia (início 1960) 
II – Biblioteconomia (início 1973) 
III – Educação no Campo (início 2009) 
IV – Arquivologia (início 2010) 
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Art. 9º – Ao CED vinculam-se os seguintes programas de pós-graduação stricto 
sensu: 
I – Educação 
II – Ciência da Informação 
III – Educação Científica e Tecnológica 
 
Parágrafo Único: O CED oferece cursos de pós-graduação latu sensu, de caráter 
não regular, sempre que para isso houver condições efetivas e demanda por parte 
da sociedade. Estes cursos devem ocorrer na forma de projetos específicos e 
atender a Resolução Normativa n. 15/CUn/2011, de 13 de dezembro de 2011 e/ou 
sua subsequente. 
 
 

CAPÍTULO 4 
DO ÓRGÃO DELIBERATIVO CENTRAL 

Seção 1 – Do Conselho de Unidade 
 
Art. 10º – O Conselho de Unidade, órgão máximo deliberativo e consultivo do CED, 
tem as atribuições definidas pelo Estatuto e Regimento Geral da UFSC, em vigência. 
 
Art. 11º – De acordo com o Art. 45, do Estatuto da UFSC, o Conselho de Unidade é 
composto pelo: 
I – Diretor do CED, como Presidente; 
II – Vice-Diretor do CED, como Vice-Presidente; 
III – Chefes dos Departamentos, vinculados ao CED; 
IV – Coordenadores de Cursos de Graduação, vinculados ao CED; 
V – Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação, vinculados ao CED; 
VI – Diretor do Colégio de Aplicação (CA); 
VII – Diretor do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI); 
VIII – Representantes do CED nas Câmaras de Pesquisa, de Extensão, de Ensino 
de Graduação e de Pós-Graduação da UFSC; 
IX – Representante do CED no Conselho Universitário.  
X – Representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), 
lotados no CED, eleitos por seus pares em eleição direta, para um mandato de dois 
anos, permitida uma recondução;  
Solicitado pela comissão anterior para manter três membros dos TAEs no Conselho do CED. 
Segundo o Estatuto da UFSC, art. 45 indica só um (ver processo físico do regimento do CED). 
XI – Representantes do Corpo Discente matriculados em cursos oferecidos pelo 
CED (um de cada Graduação e um de cada Pós-Graduação), indicados por suas 
entidades estudantis, na proporção de um quinto dos membros não discentes deste 
Conselho, para um mandato de um ano, permitida uma recondução;  
 
Parágrafo Único: Os representantes mencionados nos incisos VIII, IX, X e XI terão 
cada qual um suplente, eleito ou indicado, conforme o caso, pelo mesmo processo e 
na mesma ocasião da escolha dos titulares, aos quais substituem, automaticamente, 
nas suas faltas, impedimentos e vacância. 
 
 
Art. 12º – Os representantes eleitos para o Conselho da Unidade perderão o 
mandato sempre que, injustificadamente, faltarem a mais de três reuniões 
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consecutivas do Conselho da Unidade ou a seis alternadas, ou tiverem sofrido 
penalidades por infração disciplinar incompatível com a dignidade da vida 
Universitária, de acordo com o § Único do Art. 4º, do Regimento da UFSC, em 
vigência. 
 
Art. 13º – O Conselho da Unidade funcionará com a presença da maioria de seus 
membros, ou seja, o número de metade mais um do total dos membros, sendo as 
reuniões convocadas, presididas e registradas nos termos previstos no Regimento 
Geral da UFSC. 
 
Art. 14º – São competências do Conselho da Unidade, além das previstas no 
Regimento Geral e Estatuto da UFSC, e por outras normas superiores, em vigência: 
I – Elaborar e/ou reformular e aprovar o seu próprio Regimento, em reunião 
exclusiva com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos participantes com direito a 
voto.  
II – Apreciar e aprovar os regimentos dos órgãos que compõem o CED; 
III – Aprovar as propostas de criação, desdobramento, incorporação, fusão e 
extinção de Núcleos, Grupos e Laboratórios de Pesquisas, encaminhadas pela 
Câmara de Pesquisa da Unidade. 
IV – Aprovar propostas de criação, desdobramento, incorporação, fusão e extinção 
de Laboratórios de Ensino; 
(Necessidade de definição de termos/função: Grupo, Núcleo, Instituto e Laboratório) 
V – Aprovar as propostas de projetos e programas de extensão, que envolvam mais 
entidades, renumerações docentes e discentes, visando o retorno ao CED, já 
aprovados em seus departamentos específicos, observando a orientação geral do 
Conselho Universitário, encaminhadas pela Câmara de Extensão. 
VI – Aprovar a criação de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, bem como as 
reformas curriculares pelos departamentos/cursos, encaminhadas pelas 
Coordenadorias de Ensino e Pós-Graduação do CED. 
VII – Apreciar e aprovar propostas de criação de novos Departamentos no âmbito do 
CED que cumpram, na solicitação, a legislação vigente, encaminhando ao CUn para 
apreciação.  
(Conforme consta como função do Conselho de Unidade, no Regimento da UFSC, Art. 25. Item 
14) 
VIII – Elaborar e aprovar o Planejamento Estratégico abrangendo, também, o Projeto 
Político Pedagógico do CED; 
IX – Explicitar o orçamento ordinário do CED recebido da UFSC e definir critérios 
para utilização das verbas, ouvidos os Colegiados dos Cursos de Graduação e Pós-
Graduação, dos Departamentos, do CA, do NDI e as Coordenadorias de Pesquisa e 
Pós-Graduação, de Extensão e de Ensino do CED;  
X – Aprovar a proposta orçamentária ordinária do CED, antes de ser encaminhada 
às instâncias superiores da Universidade; 
XI – Aprovar o relatório anual de execução do orçamento ordinário do CED, 
apresentado pela Direção; 
XII – Zelar pela publicização da proposta orçamentária e do relatório anual do CED 
para a comunidade. 
XIII – Deliberar sobre qualquer assunto que diga respeito à organização universitária 
e aos interesses do CED. 
 
Art. 15º – O Diretor do Centro poderá, em caso de urgência, decidir ad referendum 
sobre matéria de competência do Conselho da Unidade. 
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Parágrafo Único: Essa decisão deverá ser submetida à homologação do Conselho 
da Unidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
 

CAPÍTULO 4 
DO ÓRGÃO DELIBERATIVO CENTRAL 

Seção 2 – Das Coordenadorias do Conselho de Unidade 
(consultados a Legislação da UFSC, dos demais Centros e do CED) 

 
Art. 16º – A Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação será composta:  
I – Representante da Direção (Diretor ou vice) do CED; (retirado pela atual Câmara e 
recomendado por esta Comissão) 
I – De representantes dos pesquisadores indicados pelos Departamentos, CA e NDI, 
que possuam título de doutor;  
II – Dos coordenadores dos Programas de Pós-Graduação do CED; 
III – De um represente dos TAEs, dentre os que desenvolvem pesquisa, indicado 
pelos pares e designado pela Direção do CED. 
 
§1º – O Coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação e seu 
suplente serão escolhidos entre os pesquisadores representantes dos 
Departamentos, CA, NDI e Coordenadores dos Programas de Pós-graduação do 
CED e designados pela Direção do CED.  
 
§2º – O Coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação e seu 
suplente serão os representantes do CED nas Câmaras de Pesquisa e de Pós-
Graduação da UFSC. 
 
§3º – O coordenador e seu suplente devem ter o título de doutor há pelo menos 
cinco anos. 
 
Art. 17º – À Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação compete:  
I – Articular e formular, com os Departamentos e Programas de Pós-Graduação, o 
regimento e a política de pesquisa e pós-graduação do CED, submetendo-os a 
aprovação do Conselho da Unidade, atendendo às disposições estabelecidas pelas 
Câmaras de Pesquisa e de Pós-Graduação da UFSC; 
II – Coordenar as ações de acompanhamento e avaliação das atividades de 
pesquisa e pós-graduação do CED, respeitando as disposições dos órgãos 
superiores da UFSC;  
III – Divulgar e acompanhar as políticas e normas relativas ao ensino de pós-
graduação da UFSC no CED; 
IV – Coordenar e propor ações de incentivo à captação de recursos para o 
desenvolvimento da pesquisa no CED;  
V – Propor e avaliar a integração das atividades de ensino entre a educação básica 
e os cursos de graduação e pós-graduação do CED; 
VI – Coordenar e propor ações de incentivo à publicação da produção científica do 
CED, bem como dos meios para viabilizá-la; 
VII – Coordenar, promover e participar de reuniões e eventos relativos à pesquisa, 
divulgando seus resultados junto à comunidade do CED;  
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VIII - Atuar como instância de recurso na área de pesquisa e pós-graduação, quando 
forem identificadas ilegalidades no âmbito do CED; 
IX – Representar o CED em Comissões de Seleção e Acompanhamento nos 
Programas de Fomento à Pesquisa instituída pela UFSC; 
X – Manter e divulgar o registro atualizado das atividades de pesquisa desenvolvidas 
e em desenvolvimento no CED;  
XI – Elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas e submetê-lo à 
aprovação do Conselho de Unidade do CED. 
 
Art. 18º – A Coordenadoria de Extensão será composta:  
I – Representante da Direção (Diretor ou vice) do CED; (retirado pela atual Câmara e 
recomendado por esta Comissão) 
I – De um representante docente de cada Departamento, CA e NDI, participantes em 
atividades de extensão; 
II – De um TAE envolvido em atividade de extensão, indicado pelos pares e 
designado pela Direção do CED. 
 
§1º – O Coordenador da Coordenadoria de Extensão e seu suplente serão 
escolhidos entre os docentes designados como representantes dos Departamentos, 
CA, NDI, que participam de atividades de extensão e designados pela Direção do 
CED. 
 
§2º – O Coordenador da Coordenadoria de Extensão e seu suplente serão os 
representantes do CED na Câmara de Extensão da UFSC. 
 
Art. 19º – À Coordenadoria de Extensão compete: 
I – Articular e formular, com os Departamentos, o regimento e a política de extensão 
do CED, submetendo-a a aprovação do Conselho da Unidade, atendendo as 
disposições estabelecidas pela Câmara de Extensão da UFSC; 
II – Coordenar as ações de acompanhamento e avaliação das atividades de 
extensão do CED, respeitando as disposições dos órgãos superiores da UFSC;  
III – Coordenar e propor ações de incentivo à captação de recursos para o 
desenvolvimento de projetos e ações de extensão no CED;  
IV – Coordenar e propor ações de incentivo à publicação da produção de extensão 
do CED, bem como dos meios para viabilizá-la; 
V – Divulgar as atividades e projetos de extensão do CED; 
VI – Coordenar, promover e participar de reuniões e eventos relativos à extensão, 
divulgando seus resultados junto à comunidade do CED; 
VII – Representar o CED em Comissões de Seleção e Acompanhamento nos 
Programas de Fomento à Extensão instituída pela UFSC; 
VIII – Manter e divulgar o registro atualizado das atividades de extensão 
desenvolvidas e em desenvolvimento no CED;  
IX – Elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas e submetê-lo à 
aprovação do Conselho de Unidade do CED. 
 
Art. 20º – A Coordenadoria de Ensino será composta:  
I – Representante da Direção (Diretor ou vice) do CED; (retirado pela atual Câmara e 
recomendado por esta Comissão) 
I – Dos coordenadores dos Cursos de Graduação do CED; 
II – De um representante dos coordenadores de ensino/pedagógico do CA; 



Regimento_CED_10dez2014  Comissão Portaria 42/CED/2014, 09/07/2014 e  
 Portaria 102/CED/2014, 08/12/2014 

8 
 

III – De um representante dos coordenadores de ensino/pedagógico do NDI; 
IV – De um TAE envolvido em atividades nos cursos, indicados pelos pares e 
designado pela Direção. 
 
§1º – O Coordenador da Coordenadoria de Ensino e seu suplente serão escolhidos 
entre os coordenadores dos cursos de graduação, dos representantes dos 
coordenadores de ensino/pedagógico do CA e NDI, e designados pela Direção do 
CED. 
 
§2º – O Coordenador da Coordenadoria de Ensino e seu suplente serão os 
representantes do CED na Câmara de Ensino da UFSC. 
 
§3º – Devido a sua especificidade, os representantes do CA e NDI poderão ter 
representação também na Câmara de Ensino da UFSC. 
 
Art. 21º – À Coordenadoria de Ensino compete: 
I – Articular e formular, com as chefias dos Departamentos e coordenadores dos 
Cursos de Graduação, CA e NDI, o regimento e a política de Ensino do CED, 
submetendo-a a aprovação do Conselho da Unidade, atendendo as disposições 
estabelecidas pela Câmara de Ensino da UFSC; 
II – Apreciar os currículos da educação básica e dos cursos de graduação mantidos 
pelo CED; 
III – Divulgar e acompanhar as políticas e normas relativas ao ensino da Educação 
Básica e da Graduação da UFSC no CED; 
IV – Estabelecer as políticas de avaliação da Educação Básica e dos Cursos de 
Graduação (Licenciatura e Bacharelado), mantidos pelo CED; 
V – Propor, manter e avaliar a integração das atividades de ensino entre o NDI, CA e 
Cursos de Graduação (Licenciatura e Bacharelado); 
VI – Divulgar os cursos mantidos pelo CED; 
VII – Divulgar e acompanhar as políticas e normas relativas à Educação Básica, 
atendendo as legislações vigentes. 
VIII – Coordenar, promover e participar de reuniões e eventos relativos ao ensino, 
divulgando seus resultados junto à comunidade do CED;  
IX – Coordenar e propor ações de incentivo à captação de recursos para o 
desenvolvimento do ensino na Educação Básica e nos Cursos de Graduação 
(Licenciatura e Bacharelado), mantidos pelo CED;  
X – Coordenar e propor ações de incentivo à publicação de projetos de ensino e 
trabalhos acadêmicos do CED, bem como dos meios para viabilizá-la; 
XI – Elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas e submetê-lo à 
aprovação do Conselho de Unidade do CED. 
 
Parágrafo Único: Deverá seguir as resoluções superiores da UFSC e legislações 
superiores específicas, em vigência. 
 
 

CAPÍTULO 5 
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS SETORIAIS 

Seção 1 – Do Colegiado do Departamento 
 
Art. 22º – O Colegiado de cada Departamento do CED é composto por: 
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I – Chefe e subchefe do Departamento; 
II – Coordenador(es) de Estágios; 
III – Todos os docentes integrantes da carreira lotados e em efetivo exercício no 
Departamento; 
IV – Representação dos TAEs sob a responsabilidade do Chefe de Expediente do 
Departamento e, na sua ausência um TAE designado por este ou pela chefia do 
Departamento; 
V – A representação acadêmica é composta por um aluno e seu suplente de cada 
curso atendido pelo Departamento em que predomine, quantitativamente, a oferta de 
disciplinas, indicados pelo(s) respectivo(s) Centro(s) Acadêmico(s), para mandato de 
um ano; 
 
§1º – Demais participantes, entre eles os docentes visitantes e substitutos, podem 
ser incluídos conforme previsto no Regimento do respectivo Departamento e 
aprovado pelo Conselho da Unidade; 
 
§ 2° - Os docentes visitantes e substitutos terão direito somente à voz nas reuniões 
do Departamento; 
 
§3º – São considerados em efetivo exercício os docentes da carreira do magistério 
com atribuições previstas no plano semestral de trabalho do Departamento; 
 
Art. 23º – As competências do Departamento estão definidas no Regimento Geral 
da UFSC e em seu próprio Regimento, que entrará em vigor após aprovação pelo 
Conselho da Unidade. 
 
 

CAPÍTULO 5 
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS SETORIAIS 

Seção 2 – Do Colegiado do Curso de Graduação 
 
Art. 24º – Os Cursos de Graduação do CED terão cada qual um Colegiado 
responsável pela coordenação didático-pedagógica e a integração de estudos, 
ouvidos a Coordenadoria de Ensino e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada 
curso; 
 
Parágrafo Único: Cada Colegiado de Curso deverá instituir o NDE, conforme a 
Portaria N.º 233, de 25 de agosto de 2010. 
 
Art. 25º – O Colegiado do Curso de Graduação é composto por: 
I – Coordenador, como presidente, e Subcoordenador, como vice-presidente; 
II – Representantes docentes dos Departamentos de Ensino, na proporção de um 
para cada participação do Departamento igual a dez por cento (10%) da carga 
horária total de disciplinas obrigatórias, necessária à integralização do curso, para 
cumprir mandato de dois anos; 
III – Um representante docente indicado pela Unidade de Ensino, cujos 
Departamentos ofereçam disciplinas obrigatórias para o currículo do curso no CED, 
mas que não atinjam a participação de dez por cento (10%) da carga horária total;  
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IV – Representantes do corpo discente, na proporção igual à parte inteira do 
resultado obtido na divisão do número de não discentes por cinco, para cumprir 
mandato de um (1) ano; 
V – Um representante de Associações, Conselhos ou Órgãos de Classe regionais ou 
nacionais que não tenham vínculo com a UFSC, para cumprir mandato de dois anos, 
a critério do Colegiado de cada curso; 
VI – Chefe de Expediente, lotado na Coordenação do Curso e, na sua ausência um 
TAE designado por este ou pela Coordenação do Curso. 
 
§1º – O Coordenador e o Subcoordenador serão eleitos, na forma estabelecida na 
Resolução Nº 018/CUN/2004, de 30 de novembro de 2004, Art. 1º, cujo 
detalhamento deve estar estabelecido no Regimento de cada curso. 
 
§2º – Os representantes mencionados nos incisos II a V terão cada qual um 
suplente, aos quais substituem, automaticamente, nas faltas, impedimentos ou 
vacância. 
 
Art. 26º – As competências dos Colegiados dos Cursos de Graduação do CED 
regulam-se por seus Regimentos Internos, por este Regimento e pelas disposições 
do Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC. 
 
 

CAPÍTULO 5 
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS SETORIAIS 

Seção 3 – Dos Colegiados dos Programas de Pós-Graduação 
 
Art. 27º – Os Programas de Pós-Graduação do CED terão cada qual um Colegiado 
responsável pela coordenação didático-pedagógica, ouvidos a Coordenadoria de 
Pós-Graduação do CED e instâncias superiores. 
 
Art. 28º – Os Programas de Pós-Graduação do CED são regulados pelos 
Regimentos Internos específicos, por este Regimento e as disposições do 
Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação da UFSC. 
 
Art. 29º – A composição e competências dos Colegiados dos Programas de Pós-
Graduação do CED estão definidas em Regimento próprio, Regulamento Geral da 
Pós-Graduação Strictu Sensu na UFSC e legislação das instâncias superiores. 
 
Art. 30º – O Colegiado dos Programas de Pós-Graduação é composto por: 
I – Coordenador, como presidente e Subcoordenador, como vice-presidente; 
II – Todos os docentes credenciados permanentes no programa; 
III – Representantes do corpo discente, eleitos pelos alunos regulares, na proporção 
de 1/5 dos membros docentes do Colegiado, desprezada a fração; 
IV – Chefe do departamento que abrigar o maior número de docentes credenciados 
como permanentes. 
 
§1º – A representação discente será escolhida pelos seus pares para um mandato 
de um ano, permitida a recondução. 
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§2º – No mesmo processo de escolha a que se refere o §1º, serão eleitos suplentes 
que substituirão os membros titulares nos casos de ausência, impedimentos ou 
vacância.  
 

 
CAPÍTULO 5 

DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS SETORIAIS 
Seção 4 – Do Colegiado do Colégio de Aplicação (CA) 

 
Art. 31º – O CA é uma unidade de Educação Básica da Universidade Federal de 
Santa Catarina de caráter público, gratuito, laico e inclusivo, vinculada ao Centro de 
Ciências da Educação, situado no Campus Universitário, integrada ao Sistema 
Federal de Ensino. É uma escola de referência para o desenvolvimento indissociável 
de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, com foco em inovações pedagógicas 
e na formação docente inicial e continuada. 
 
Art. 32º – O CA, em sua organização, oferecerá níveis de ensino da Educação 
Básica (Ensino Fundamental e Médio) que permitam experiências, inovações 
pedagógicas e estágios para os cursos da UFSC e outras instituições públicas de 
ensino superior. 
 
Art. 33º – O CA é integrante e vinculado ao CED, por meio: 
I – Do Conselho de Unidade; 
II – Da Direção; 
III – De representação nas Coordenadorias de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, 
Extensão. 
 
Art. 34º – O CA terá um Colegiado, órgão consultivo e deliberativo nas questões 
didático-pedagógicas e administrativas. 
 
Parágrafo Único: O Colegiado deve articular e formular a política e o regimento do 
CA, em consonância com sua comunidade escolar, a legislação vigente sobre a 
educação básica brasileira, adequando aos propósitos do CED e da UFSC. 
 
Art. 35º – A estrutura pedagógica e administrativa do CA é constituída por: 
I – Instâncias consultivas e deliberativas:  

a) Assembleia Geral; 
b) Colegiado. 

II – Instâncias executivas:  
a) Direção Geral; 
b) Direção de Ensino; 
c) Coordenadoria Administrativa; 
d) Coordenadoria de Ensino Fundamental – Anos Iniciais; 
e) Coordenadoria de Ensino Fundamental – Anos Finais; 
f) Coordenadoria de Ensino Médio; 
g) Coordenadoria de Comunicação, Divulgação e Eventos; 
h) Coordenadoria de Estágio; 
i) Coordenadoria de Pesquisa e Extensão. 

III – Assessoria Pedagógica: 
a) Supervisão Escolar; 
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b) Serviço de Orientação Educacional. 
IV – Núcleo de Acessibilidade da UFSC:  

a) Assistente Social; 
b) Fonoaudiologia; 
c) Pedagogia com habilitação em Educação Especial; 
d) Psicologia. 

V – Serviços:  
a) Biblioteca; 
b) Enfermagem; 
c) Nutrição; 
d) Secretaria escolar. 

VI – Comunidade Escolar: 
a) Corpo discente; 
b) Servidores docentes; 
c) Servidores técnico-administrativos; 
d) Pais e responsáveis dos educandos. 

 
Art. 36º – O funcionamento do CA obedecerá às normas previstas em seu 
Regimento, aprovado pelo Conselho de Unidade do CED, obedecida a legislação de 
instâncias superiores. 
 
 

CAPÍTULO 5 
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS SETORIAIS 

Seção 5 – Do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) 
 
Art. 37º – O NDI é uma unidade de Educação Infantil da Universidade Federal de 
Santa Catarina, de caráter público, gratuito, laico e inclusivo, vinculada ao Centro de 
Ciências da Educação, situado no Campus Universitário, integrada ao Sistema 
Federal de Ensino. É um núcleo de referência para o desenvolvimento indissociável 
de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, na área de Educação Infantil. 
 
Art. 38º – O NDI é integrante e vinculado ao CED, por meio: 
I – Do Conselho de Unidade; 
II – Da Direção; 
III – De representação nas Coordenadorias de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, 
Extensão. 
IV – Do Colegiado do Curso de Pedagogia. 
 
Art. 39º – O NDI terá um Colegiado, órgão consultivo e deliberativo nas questões 
didático-pedagógicas e administrativas. 
 
Parágrafo Único: O colegiado deve articular e formular o regimento e a política do 
NDI, em consonância com sua comunidade escolar, a legislação vigente sobre a 
educação infantil brasileira, adequando aos propósitos do CED e da UFSC. 
 
Art. 40º – A estrutura pedagógica e administrativa do NDI é constituída por:  
I – Instâncias consultivas e deliberativas:  

a) Assembleia Geral; 
b) Colegiado. 
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II – Executivo:  
a) Direção Geral; 
b) Coordenadoria Administrativa; 
c) Coordenadoria Pedagógica; 
d) Coordenadoria de Atenção à Saúde 
e) Coordenadoria de Comunicação, Divulgação e Eventos; (Sugere-se incluir, 

como no CA) 
f) Coordenadoria de Estágio; (Sugere-se incluir, como no CA) 
g) Coordenadoria de Pesquisa e Extensão. (Sugere-se incluir, como no CA) 

III – Núcleo de Acessibilidade da UFSC; (Sugere-se incluir, como no CA) 
IV – Serviços:  

a) Biblioteca/Brinquedoteca. 
V – Comunidade Escolar: 

a) Corpo discente/crianças; 
b) Servidores docentes; 
c) Servidores técnico-administrativos; 
d) Pais e responsáveis dos educandos. 

 
Art. 41º – O funcionamento do Núcleo de Desenvolvimento Infantil obedecerá às 
normas previstas em seu Regimento, aprovado pelo Conselho de Unidade do CED, 
obedecida a legislação de instâncias superiores. 
 
 

CAPÍTULO 6 
DO ÓRGÃO CONSULTIVO 

Assembleia Geral 
(não encontramos nenhuma referência à existência de assembleias na UFSC) 

 
Art. 42° - A Assembleia Geral da Unidade é constituída pelos integrantes dos 
quadros docente, discente e técnico-administrativo, vinculados aos órgãos e setores 
que compõem o CED, conforme Capítulo três deste Regimento.  
 
§1º – A Assembleia Geral do CED reunir-se-á para debater temas que envolvem os 
diferentes setores da Unidade, referentes às questões de políticas públicas em 
educação, das diretrizes gerais da universidade e da educação básica e superior, 
além de outros assuntos definidos pelo Conselho de Unidade. 
 
§2º – O resultado dos debates realizados na Assembleia Geral do CED será 
consubstanciado em forma de recomendações, para apreciação no Conselho de 
Unidade. E, se necessário, encaminhado para apreciação e/ou aprovação aos 
órgãos superiores da UFSC, conforme a legislação pertinente.  
 
§3º – A Assembleia Geral do CED poderá ser convocada por decisão do Conselho 
da Unidade, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e pauta 
definida, coordenada pelo Presidente do Conselho da Unidade. 
 
§4º – Qualquer órgão da estrutura do CED poderá encaminhar solicitação de 
Assembléia Geral, a qual deverá ser aprovada pelo Conselho de Unidade. 
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CAPÍTULO 7 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

 
Art. 43° - Conforme consta no capítulo 3, Art. 7, §5º, o CED disporá em sua 
estrutura de Órgãos Executivos: Direção da Unidade; Chefias de Departamentos; 
Coordenadorias de Cursos de Graduação; Coordenadorias de Programas de Pós-
Graduação; Direção do Colégio de Aplicação (CA); Direção do Núcleo de 
Desenvolvimento Infantil (NDI). Funcionarão como instâncias de implementação dos 
meios necessários para a execução, no âmbito da Unidade, das atividades de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, resguardadas as deliberações próprias 
do Conselho de Unidade e das instâncias superiores da UFSC. 
 
 

CAPÍTULO 7 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Seção 1 – Da Direção da Unidade 
 
Art. 44° – A Direção do CED, além das competências definidas pelo Estatuto e 
Regimento Geral da UFSC, responderá pelas seguintes atividades: 
I – Dirigir, coordenar, fiscalizar e superintender as atividades de Administração 
(recursos humanos, financeiros e de comunicação), Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Unidade. 
 
§1º – A Direção do CED será eleita de acordo com as normas aprovadas no 
Conselho de Unidade, utilizando em sua formulação a liberdade de escolha de 
critérios permitida pela legislação vigente na UFSC.  
(Na proposta, está incluído “por voto universal”. Na legislação UFSC e superior, não 
encontramos nada. Esta Comissão indica que o assunto poderá ser discutido e incluído nas 
normas, em cada eleição, aprovadas pelo Conselho de Unidade). 
 
§2º – Nas suas faltas e impedimentos eventuais, o Diretor do CED é substituído, 
sucessivamente, pelo Vice-Diretor ou pelo Chefe de um dos Departamentos do 
Centro, indicado pelo Conselho de Unidade.  
 
 

CAPÍTULO 7 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Seção 2 – Da Chefia do Departamento 
 
Art. 45° – A Chefia do Departamento será constituída por um Chefe e um Subchefe, 
o qual substituirá àquele em suas faltas e impedimentos. 
  
§1º – A Chefia do Departamento será eleita conforme o disposto no Estatuto da 
UFSC; 
 
§2º – Em caso de vacância do cargo de Chefe e/ou de Subchefe na primeira metade 
do mandato, será imediatamente convocada nova eleição para o cargo vago; 
 
§3º – Em caso de vacância do cargo de Chefe depois de cumprido metade do 
mandato, o subchefe assume e completará o mandato em exercício, sendo 
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imediatamente convocada reunião do Colegiado do Departamento que decidirá pela 
indicação ou eleição de novo Subchefe para concluir o mandato em exercício; 
 
§4º – Em caso de vacância do cargo de Subchefe, será imediatamente convocada 
reunião do Colegiado do Departamento que decidirá pela indicação ou eleição de 
novo Subchefe para concluir o mandato em exercício. 
 
Art. 46° – As competências da Chefia do Departamento estão definidas no 
Regimento Geral da UFSC e em seu próprio Regimento que entrará em vigor após 
aprovação pelo Conselho da Unidade. 
 
 

CAPÍTULO 7 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Seção 3 – Das Coordenadorias de Cursos de Graduação 
 
Art. 47° – As Coordenadorias de Cursos de Graduação serão constituídas por um 
Coordenador e um Subcoordenador, o qual substituirá aquele em suas faltas e 
impedimentos. 
 
Parágrafo Único: A Coordenadoria do Curso será eleita conforme a legislação 
superior da UFSC. 
 
Art. 48° – As competências das Coordenadorias de Curso de Graduação estão 
definidas no Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC e em seu próprio 
Regimento que entrará em vigor após apreciação da Coordenadoria de Ensino do 
CED e aprovação pelo Conselho da Unidade. 
 
 

CAPÍTULO 7 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Seção 4 – Das Coordenadorias dos Programas de Pós-Graduação 
 
Art. 49° – As Coordenadorias dos Programas de Pós-Graduação do CED serão 
constituídas por um Coordenador e um Subcoordenador, o qual substituirá aquele 
em suas faltas e impedimentos. 
 
Parágrafo Único: A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação será eleita 
conforme a legislação superior da UFSC. 
 
Art. 50° – As competências das Coordenadorias dos Programas de Pós-Graduação 
do CED estão definidas pelo Regulamento dos Programas de Pós-Graduação da 
UFSC e em seu próprio Regimento que entrará em vigor após apreciação da 
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação do CED e do Conselho da Unidade.  
(Quanto à aprovação pela Câmara de Pós-Graduação da UFSC, não foi encontrado no Estatuto 
e Regimento da UFSC) 
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CAPÍTULO 8 
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DA DIREÇÃO 

 
Art. 51° – Haverá no CED uma Coordenadoria Administrativa; Coordenadorias de 
Estágios dos cursos de Graduação (Licenciatura e Bacharelado); Biblioteca Setorial; 
Laboratório de Novas Tecnologias (LANTEC); Núcleo de Publicações (NUP). 
(Pendências não definidas inicialmente) 
 
Art. 52° – A estrutura da Coordenadoria Administrativa do CED compõe-se de: 
I – Secretaria do CED; 
II – Secretaria de Comunicação do CED; 
III – Secretaria das Coordenadorias de Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão, 
Ensino do CED; 
IV - Secretaria de Patrimônio, Espaço Físico e Manutenção (espaço físico e 
equipamentos) do CED. 
 
Art. 53° – Compete à Coordenadoria Administrativa do CED exercer as atividades 
inerentes a gestão do CED, implementando as ações complementares e de apoio à 
Direção do CED e demais secretarias. 
 
Art. 54° – A Coordenadoria Administrativa, órgão auxiliar da Direção da Unidade, 
será exercida por um Coordenador Administrativo, indicado pelo Diretor da Unidade, 
dentre os servidores Técnico Administrativos em Educação (TAE), lotados no CED. 
Solicitação a ser resolvida no Conselho de Unidade, proposta da Comissão anterior: “O(a) 
Coordenador(a) Administrativo(a) do CED será um(a) servidor(a) Técnico-Administrativo em 
Educação lotado no CED, eleito em conjunto com a eleição do Diretor e Vice-Diretor”.  
Segundo legislação superior e, verificado nos demais Regimentos Internos recuperados nos 
Centros da UFSC, o coordenador administrativo (auxiliar da Direção) é indicado/escolhido pela 
Direção. As direções dos Centros são exercidas por professores, de forma rotativa, que optam 
em exercer este cargo e estruturam a gestão escolhendo seus auxiliares. 
 
Art. 55° – Compete ao Coordenador Administrativo: 
I – Assessorar a Direção da Unidade; 
II – Gerenciar o quadro de TAEs; 
III – Coordenar as atividades das Secretarias do CED, conforme Art. 55º, deste 
regimento; 
IV – Acompanhar, programar e fiscalizar a execução dos serviços dos órgãos 
auxiliares e os serviços terceirizados da unidade; 
V – Executar, coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento da 
unidade; 
VI – Exercer as demais funções conforme legislação pertinente, na UFSC e 
instâncias superiores. 
(VERIFICADO no Estatuto UFSC, Art 83 e Lei 11091, 2005, Art. 8. Necessário 
identificar/complementar com as atividades que são efetivamente desenvolvidas). 
 
Art. 56° – Compete às Secretarias: 
  
§1º – À Secretaria do CED: 
I – Controle Financeiro dos Recursos; 
II – Distribuição e concessão interna de Diárias, Passagens, Imprensa, STPF, STPJ, 
entre outros; 
III – Organização dos Arquivos; 
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IV – Emissão Portarias, Resoluções, Convocações, Editais; 
V – Administração do almoxarifado; 
VI – Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços terceirizados (limpeza e 
segurança); 
VII – Controle e organização dos serviços de recepção, portaria e malote.  
(Necessário uma decisão política a ser tomada pelo Conselho de Unidade); 
VIII – Secretariar as reuniões do Conselho de Unidade; 
IX – Controle/encaminhamento de processos. 
(Necessário identificar/complementar com as atividades que são efetivamente desenvolvidas). 
 
§2º – Secretaria de Comunicação: 
I – Planejamento e execução das políticas de comunicação do CED, junto com a 
Coordenadoria de Apoio Administrativo, a Direção do Centro e as Coordenadorias 
de Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Ensino; 
II – Desenvolvimento de material de divulgação Institucional destinado à 
comunicação interna e externa do CED; 
III – Divulgação de notícias de interesse do Centro e Comunidade na página do 
CED; 
IV – Gestão visual e de informação do CED, tanto da comunicação em meios digitais 
quanto da informação disponibilizada fisicamente (placas de identificação de 
espaços físicos e mapas de localização), em cooperação com a Coordenadoria de 
Apoio Administrativo e a Direção do Centro; 
V – Organização de arquivo dos endereços eletrônicos do Centro, por setores e 
categorias; 
VI – Atualização periódica da relação de grupos, núcleos e laboratórios vinculados 
ao CED; 
VII – Elaboração anual do “CED em Números”; 
VIII – Divulgação de eventos e programas culturais desenvolvidos no CED; 
IX – Colaboração na produção do Vídeo Institucional do CED, e de outros materiais 
para divulgação;  
X – Organização de espaço do CED na SEPEX/UFSC e da SEPEX CED;  
XI – Proposição de inovações relacionadas à imagem do CED (realização e arquivo 
de registros para memória do CED e outros); 
XII – Elaboração de projeto para difusão de conhecimentos produzidos e 
socializados no Centro. 
(Necessário identificar/complementar com as atividades que são efetivamente desenvolvidas). 
 
§3º – Secretaria das Coordenadorias de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, 
Extensão  
I – Assessorar as atividades das Coordenadorias de Ensino, Pesquisa e Pós-
Graduação, Extensão; 
II – Acompanhar e divulgar editais relacionados a programas, projetos, convênios, 
termos de cooperação e similares, realizados no âmbito da UFSC e com outras 
instituições; 
III – Aprovar no sistema institucional de registro, os projetos de pesquisa e extensão 
de docentes e TAE’s, conforme princípios e normas em vigor no Centro e na UFSC;  
IV – Compilar informações quantitativas e qualitativas sobre projetos e relatórios de 
pesquisa e extensão do CED; 
V - Compilar informações quantitativas e qualitativas sobre os cursos de graduação 
e pós-graduação do CED; 
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VI - Compilar informações quantitativas e qualitativas sobre a Educação Básica (CA 
e NDI) do CED; 
VII – Gerir documentos e relatórios relacionados às Coordenadorias. 
 (Necessário identificar/complementar com as atividades que são efetivamente desenvolvidas). 
 
§4º – Secretaria de Patrimônio, Espaço Físico e Manutenção. 
I – Administrar o Espaço Físico do CED; 
II – Controlar o patrimônio do CED; 
III – Gerir as tecnologias da Informação e de redes; 
IV – Providenciar a manutenção preventiva e corretiva das edificações, instalações 
hidrossanitárias, elétricas, telefônicas; 
V – Providenciar a manutenção de móveis, máquinas e equipamentos; 
VI – Zelar pela manutenção e pelo bom uso de máquinas, equipamentos de 
prevenção e combate a incêndio; 
VII – Executar outras tarefas delegadas pelo Coordenador Administrativo da 
Unidade. 
(Necessário identificar/complementar com as atividades que são efetivamente desenvolvidas). 
 
Art. 57° – As atividades próprias de cada secretaria do CED serão realizadas por 
TAE’s, lotados no CED, cujos cargos e atribuições típicas sejam compatíveis com 
suas atividades. 
 
Art. 58° – Das Coordenadorias de Estágios: 
§1º – As Coordenadorias de Estágio dos cursos de Biblioteconomia, de Arquivologia, 
de Educação do Campo e Licenciaturas destinam-se à articulação junto à sociedade 
das condições que favoreçam aos respectivos discentes a aprendizagem 
profissional dos conteúdos formativos, supervisionando, no local, a realização 
dessas atividades. 
 
§2º – As Coordenadorias de Estágios do CED terão as suas competências dispostas 
em normas e regimentos próprios, de acordo com o disciplinamento estabelecido 
pela UFSC e aprovados pelo Conselho de Unidade. 
 
Art. 59° – Da Biblioteca Setorial “Maria Terezinha Neves Freitas” 
§1º – É integrada ao Sistema de Bibliotecas da UFSC, oferecendo à Comunidade do 
CED, as condições de acesso e disponibilidade dos recursos informacionais 
impressos e digitais. Favorece a formação inicial e contínua de educadores, 
arquivistas e bibliotecários, atendendo aos cursos de graduação e pós-graduação 
oferecidos pelo CED. 
  
§2º – A Biblioteca terá as suas competências dispostas em normas e regimentos 
próprios, de acordo com o disciplinamento estabelecido pelo Sistema de Bibliotecas 
e pela UFSC. 
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(Os dois itens a seguir: Art. 60º e 61º deverão ser discutidos e refeitos, 
conforme já indicado por esta Comissão no Art. 7, §6º) 
 
Art. 60° – Do Laboratório de Novas Tecnologias (LANTEC) 
§1º – Destina-se a constituir junto ao CED, a infraestrutura que favoreça a pesquisa, 
experimentação, incorporação, difusão e uso das tecnologias de comunicação e 
informação, na formação de educadores, bibliotecários e arquivistas. 
 
§2º – O LANTEC terá as suas competências dispostas em normas e regimento 
próprios, aprovadas pelo Conselho da Unidade.  
EM DISCUSSÃO: definir a função dentro do CED, conforme já explicado acima: 
Recomenda-se REVER a situação do LANTEC – seu Regimento Interno não 
atende o que ocorre de demanda real em suas atividades. Hoje o CED tem 
vários cursos em EAD, subsidiado pelo LANTEC. 
(O LANTEC tem sido basicamente a EAD CED?). 
 
Art. 61° – Do Núcleo de Publicações (NUP) 
§1º – É ligado administrativamente à Direção e tem caráter permanente. Destina-se 
à disseminação junto à sociedade de resultados da ação e produção intelectual, nos 
campos da Educação, Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação, por 
meio de publicações impressas e eletrônicas, visando ampliar as condições de seu 
ensino, pesquisa, incorporação e uso na formação de educadores, bibliotecários e 
arquivistas.  
(E as outras publicações - Definir política de publicações para todos) 
 
§2º – Articular-se junto com as Coordenadorias de Ensino, Pesquisa e Pós-
Graduação, Extensão para captação de recursos com vistas a efetivação das 
publicações do CED. 
 
§3º – Para cumprir sua missão institucional será destinado ao NUP recurso 
financeiro ordinário, previsto no orçamento anual do CED. (Acrescentado por 
sugestão da coordenação do NUP) 
Conforme já citado acima, recomenda-se REVER a situação do NUP – em seu Regimento 
Interno requer o estabelecimento de “recursos financeiros”. Quem garantirá estes recursos? O 
NUP atende TODO o CED? Como ficam os outros setores que necessitam de verbas? REVER 
estrutura, recursos humanos e financeiros e objetivos. 
 
 

CAPÍTULO 8 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 62° – Alterações ao presente Regimento serão propostas ao Conselho da 
Unidade e examinadas de acordo com o previsto no Art. 14º, inciso I, deste 
Regimento. 
 
Art. 63° – Os Centros Acadêmicos dos Cursos de Graduação vinculados ao CED 
são reconhecidos como instâncias de representação dos discentes dos Cursos de 
Graduação junto ao CED e demais órgãos da UFSC, também, podendo promover, 
coordenar e realizar atividades junto aos estudantes, inclusive em regime de 
colaboração com a Unidade. 
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Art. 64° – Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo Conselho da 
Unidade. 
 
Art. 65° – Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Universitário da UFSC, revogadas as disposições em contrário. 
  
 


