
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 037                                  DE 11 DE AGOSTO DE 2014

APROVOU  A  REGULAMENTAÇÃO  DOS
CRITÉRIOS  PARA  CRIAÇÃO  DE
DEPARTAMENTOS 

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E  EXTENSÃO  DA  FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais,  na sua 61ª Reunião Ordinária realizada em

11 de agosto de 2014 aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação:

Art. 1º - Fica aprovada a Regulamentação dos critérios para criação de Departamentos

na Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. 

Título I – Da Definição

Art.  2º-  Departamento é o  órgão  não  deliberativo  constituído  de  docentes

pesquisadores, laboratoristas e técnicos integrados por afinidades de linhas de pesquisa

(Art.78 - Regimento Geral da UEZO - Decreto nº 44.262 de 19 de junho de 2013).

§ 1º -  É um órgão mínimo de natureza multidisciplinar  orientado por  atividades de

ensino e de pesquisa afins, dentro do mesmo Centro Setorial ou em Centros Setoriais

distintos.

_____________________________________________________________________________________________
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEZO

Av. Manuel Caldeira De Alvarenga, 1.203 – Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ – CEP 23.070-200
Tel. (21) 2332-7530

1/3



Título II – Da Constituição

Art. 3º – Será constituído por pesquisadores, laboratoristas e técnicos integrados por

linhas de pesquisa afins.

§ 1º  - Linhas de pesquisas afins são definidas como aquelas que interagem entre si

gerando projetos multidisciplinares, visando ao desenvolvimento da produção científica

e tecnológica.

§  2º -  Os  departamentos  serão  formados  por  no  mínimo  de  03  (três)  docentes

pesquisadores laboratoristas e técnicos integrados por linhas de pesquisa e que possuam

perfil profissional para o desenvolvimento de projetos pelo departamento.

§ 3º -  O departamento poderá ser formado por docentes pesquisadores de um único

Centro Setorial ou diferentes Centros Setoriais.

§  4º -  O  departamento  poderá  ser  formado  por  docentes  de  diferentes  Unidades

Universitárias.

Título III – Da Criação

Art. 4º-   A criação dos departamentos será realizada mediante solicitação de docentes

com  a  indicação  dos  integrantes,  definição  de  suas  linhas  de  pesquisa  e  projetos

desenvolvidos ou a serem desenvolvidos. 

§ 1º - A solicitação deverá ser encaminhada ao Centro Setorial de maior concentração

dos membros constituintes do departamento para ser referendada;

§ 2º - Após ser referendada pelo Centro Setorial, deverá ser encaminhada ao Conselho

de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE) para a aprovação, cabendo ao Reitor baixar os

respectivos Atos Executivos de sua Criação.

§ 3º  - Após sua criação, os Chefes e Subchefes de departamentos deverão ser eleitos

pelo voto direto e secreto de seus membros para um mandato de dois anos, permitida

uma reeleição consecutiva (Art.79 - Regimento Geral da UEZO - Decreto nº 44.262 de

19 de junho de 2013).
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Título IV –  Das Disposições Finais 

Art.  5º -  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e
Extensão (COEPE).

Art.  6º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014.

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA

Reitor
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