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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

COMUNICADO CONSUNI nº 01/2016 

 

Processo de Escolha de Dirigentes (PED) 2016-2017 

 

1. Apresentação 

O CONSUNI, em reunião extraordinária em 11/8/2016, discutiu o Processo de Escolha 

de Dirigentes (PED) – a saber, decanos/as e vice-decanos/as e reitor e vice-reitor/a – 

e aprovou um calendário destinado a orientar os órgãos colegiados (Congregações e 

Colegiados de Curso) no planejamento de ações que viabilizem a escolha democrática 

dos seus dirigentes. 

A aprovação do PED faz parte de um processo, em andamento, iniciado com o 

COMUNICADO nº 3 (29/3/2016) da Reitoria, no qual constava: 

A fim de garantir sua autonomia frente aos órgãos públicos federais, avançar nos 

processos de institucionalização da Universidade e assim protegê-la das ameaças 

políticas à sua consolidação, a equipe dirigente da UFSB pretende de imediato propor 

ao CONSUNI a regulamentação do processo de escolha de dirigentes (decanos, reitor 

e vice-reitor) pelos atores que a compõem como instituição pública, mediante uma 

agenda organizada de consultas à comunidade a fim de completar esse processo no 

menor prazo possível. (Comunicado nº 3/2016, REITORIA) 

 

2. Sobre legislação e normas institucionais 

A proposta aprovada no CONSUNI apresenta prazos estimados para sua consecução, 

em função do previsto nos documentos legais que orientam esse procedimento: a Lei 

nº 9.192/1995, regulamentada pelo Decreto nº 1.916/1996, e o Estatuto da UFSB, à 

espera de aprovação pelo Conselho Nacional de Educação. 

Na Lei nº 9.192/1995, estabelece-se: 

Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e 

Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino 

superior obedecerá ao seguinte: 

I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da 

República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou 

que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo 

respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído 

especificamente para este fim, sendo a votação uninominal; 

II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes dos 

diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo 

de setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição; 

III - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos 

pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de 
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setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais 

categorias; 

IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, 

observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores. [...] (BRASIL, Lei nº 

9.192/1995) 

O Estatuto da UFSB atende à legislação federal e, em complemento, define 

procedimento próprio para escolha de seus dirigentes, e orienta a formação da lista de 

candidatos e “consulta prévia à comunidade universitária”, no seu Art. 21: 

Art. 21 – A Reitoria é exercida pelo Reitor e, em suas ausências e impedimentos, pelo 

Vice-Reitor, que também exercerá funções que lhe forem delegadas pelo Reitor. 

§ 1° – Os mandatos do Reitor e do Vice-Reitor são de quatro anos, permitida uma 

única recondução. 

§ 2° – O Reitor e o Vice-Reitor são escolhidos por critérios de mérito acadêmico e 

experiência de gestão universitária, mediante o seguinte processo: 

a. Formação de uma lista de candidatos, seguindo os critérios supra, por um Colégio 

Eleitoral composto pelos titulares e suplentes dos Conselhos Superiores da 

Universidade. 

b. Submissão dessa lista para consulta à comunidade universitária;  

c. O candidato que obtiver maioria absoluta dos votos na consulta encabeçará uma 

lista tríplice, enviada pelo Conselho Universitário ao órgão competente.  

§ 3º – O processo de escolha é regulamentado pelo Regimento Geral. (Estatuto da 

UFSB, 2013) 

Não obstante, durante a mencionada reunião do CONSUNI, defendeu-se a 

participação da comunidade na consulta, tendo sido discutidas propostas de atribuição 

de pesos igualitários para os três segmentos da comunidade acadêmica (paridade), 

nos processos internos e extraoficiais de indicação de nomes e chapas. Decidiu-se 

que, em momento oportuno, o assunto será tema de discussão e elaboração de 

regulamentação específica pelo CONSUNI. 

 

3. Elaboração do Calendário do PED 

Para a elaboração do calendário do PED (anexo), foi considerada uma pré-condição: 

“CONSUNI eleito pela comunidade acadêmica”. 

Por princípios éticos, a lista tríplice, a ser enviada ao Ministério da Educação para 

nomeação de reitor/a, será elaborada e aprovada por um colegiado que tenha a 

maioria de membros escolhidos pela comunidade. Para tanto, 

a- Todos os Representantes no CONSUNI e os decanos serão democraticamente 

eleitos. 

b- A eleição dos representantes de cada segmento será regulamentada pelas 

Resoluções nº 5/2016 e 9/2016 do CONSUNI. Até o momento, os segmentos 

estudantil e dos docentes já realizaram seus processos eleitorais. 

c- A escolha de decanos/as e vices será precedida da aprovação da Resolução que 

“Dispõe sobre a Estrutura dos Órgãos de Gestão Acadêmica das Unidades 

Universitárias”, ocorrida em 2/8/2016. 

d- Para escolha de decanos de IHAC e de CF, serão consideradas as seguintes 

particularidades: 
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 nos IHAC, o PED já pode ser iniciado, uma vez que todos os segmentos das 

respectivas comunidades estão definidos, em razão da disposição estatutária 

de que todos os docentes de um dado campus nele têm sua lotação 

acadêmica primária e todos os estudantes estão nele matriculados. Os 

servidores técnico-administrativos dos campi (pró-reitorias, coordenações de 

campus) podem ser considerados vinculados ao IHAC para efeito de definição 

de lista de eleitores (a ser confirmado em regulamento próprio). Entretanto, é 

necessária a eleição de seus representantes na Congregação. 

 nos CF, ainda não existem PPCs dos Cursos de 2º ciclo, apenas alguns de 3º 

Ciclo foram aprovados pela CAPES (previstos para iniciar em setembro/2017), 

nem há estudantes matriculados. Assim, não há como iniciar o processo de 

composição das respectivas congregações e eleição de dirigentes, razão pela 

qual deverá ser proposto e aprovado no CONSUNI um formato transitório de 

funcionamento. 

 Na minuta de Resolução que “Dispõe sobre Estrutura dos Órgãos de Gestão 

Acadêmica das Unidades Universitárias”, regulamenta-se a participação da 

comunidade externa também nas Unidades Universitárias, em consonância 

com o Estatuto da UFSB, por meio de um Conselho Social em cada campus. 

Os Conselhos participarão da aprovação das chapas de candidatos, assim 

como o Conselho Estratégico Social o fará na escolha de reitor/a. O regimento 

interno do Conselho Estratégico, incluindo a composição do Conselho Social 

de cada campus, será apreciado e aprovado pelo CONSUNI. 

 Uma vez realizadas as escolhas de decanos/as e representantes de todos os 

segmentos no CONSUNI, estarão dadas as condições para o processo de 

escolha de reitor/a e vice-reitor/a, com aprovação de Ato Regimental próprio, 

sob a forma de Resolução que regulamentará o Processo de Escolha de 

Dirigentes (PED). 

 

4. Síntese do Calendário do PED (2016-2017) 

O cronograma aprovado organiza as etapas precedentes à elaboração da lista tríplice 

a ser enviada ao MEC para nomeação de Reitor/a e Vice-Reitor/a, garantindo a 

segurança jurídica do processo. São elas: 

 Aprovação no CONSUNI do calendário do PED (11/08/2016); 

 Formação do CONSUNI (estimativa de conclusão em 25/11/2017); 

a. Composição das Congregações da Unidades Universitárias (estimativa 

para 26/09/2016); 

b. Consulta à comunidade para escolha de Decanos/as e Vices das Unidades 

Universitárias (estimativa para IHACs: 11/10/2016 e CFs: 16/11/2016). 

 Consulta à comunidade para escolha de Reitor/a e Vice-Reitor/a (estimativa de 

conclusão em 08/03/2017).  

 

Itabuna, 16 de agosto de 2016 

 

 

Conselho Universitário 

UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia 


