
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 057, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

APROVA REGRAS PARA O FÓRUM DE
GRADUAÇÃO

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 72ª Reunião Ordinária realizada em

27 de outubro de 2015,

DELIBERA:

Art. 1º - O Fórum de Graduação é uma câmara permanente responsável pela formulação

e o acompanhamento da política de ensino de graduação da Uezo, assim como pela

gestão da vida escolar do aluno.

Art.  2º -  Compõe  o  Fórum de  Graduação  os  diretores  e  vice-diretores de  Unidade

Universitária e o Pró-reitor de graduação, como membros natos. 

§ 1º - Cada membro poderá indicar um servidor para substituí-lo.

§  2º - Representantes  das  Pró-reitorias  de  pesquisa  e  pós-graduação  e  de  extensão

poderão ser convidados a participar das reuniões, quando for tratado assunto pertinente

a estas pró-reitorias.

Art.  3º - A presidência  do  Fórum  de  Graduação  ficará  a  cargo do  Pró-reitor  de

Graduação. 
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Parágrafo  único: Nas faltas  ou  impedimentos  eventuais  do  presidente  do  Fórum de

Graduação,  a  presidência  será  exercida  pelo  diretor  de  Unidade  Universitária  mais

antigo no exercício do magistério na Instituição considerando-se o cargo em exercício

ou, em igualdade de condições, o mais idoso.

Art. 4º -  O Fórum de Graduação reunir-se-á, no mínimo trimestralmente, em sessões

ordinárias, e, sempre que necessário, em sessões extraordinárias, mediante convocação

do presidente ou convocação acordada por no mínimo 1/3 (um terço) dos membros da

composição. 

Art. 5º - O Fórum de Graduação da UEZO tem caráter consultivo, propositivo e de

assessoramento;  com a finalidade  de discutir,  planejar  e  propor  políticas,  práticas  e

ações de desenvolvimento para o ensino, pesquisa e extensão no âmbito dos cursos de

graduação da UEZO.

Parágrafo único: São atribuições deste Fórum: 

I – Discutir políticas e práticas de formação discente;

II–Fomentar  o  debate  acerca  de  metodologias,  estratégias  didáticas,  conteúdos

contextualizados, novas tecnologias pedagógicas, organização do tempo pedagógico e

avaliação, entre outros, com foco na aprendizagem dos estudantes; 

III  –  Responder  a  consultas  institucionais  referentes  ao desenvolvimento do ensino-

aprendizagem; 

IV –  Planejar  e  propor  programas,  projetos,  políticas  e  normas  que  regulamentam

atividades de graduação;

V -  Atuar  em  articulação  com  os  Colegiados  de  Unidade  Universitária  e  com  os

Conselhos Superiores da UEZO. 

Art. 6º - Poderá ser solicitada à Presidência, por qualquer membro, inclusão, exclusão
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ou mudança na pauta da reunião do Plenário e a alteração deverá ser comunicada aos

membros com antecedência mínima de 48 horas. 

Art. 7º - Em caso de urgência, aprovada pelo Plenário, a alteração na pauta poderá ser

definida no início da reunião.

Art. 8º Casos omissos serão resolvidos na Pró-reitoria de Graduação.

Art.  9º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

Alex da Silva Sirqueira
Reitor 

ID. 567200-7
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