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CAPÍTULO I�
DA REITORIA

Art. 1º – A Reitoria, órgão executivo máximo da Administração Superior, dirigido pelo Reitor, auxiliado pelo
Vice-reitor, representa, coordena, superintende e administra o patrimônio e os interesses da UEZO, bem
como coordena a execução de todas as suas atividades.
 
§ 1º – O Reitor, juntamente com o Vice-reitor, exercerá a administração superior da UEZO com assessoria
obrigatória das Pró-reitorias, que terão suas estruturas administrativas estabelecidas em Regimentos Internos:
I – Pró-reitoria de Graduação;
II – Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;
III – Pró-reitoria de Extensão;
IV – Pró-reitoria de Administração e Finanças.
 
§ 2º – A administração superior da UEZO contará, ainda, com uma assessoria assim composta conforme
definida pelo Decreto nº 42.842 de 16 de fevereiro de 2011 (Estatuto) e no §2º do art. 19 do Decreto nº
44.262 de 19 de junho de 2013 (Regimento Geral), cujo organograma da estrutura administrativa se
encontra no anexo 1.
I – Chefia de Gabinete;
II – Secretaria Geral;
III – Auditoria Interna;
IV – Assessoria Jurídica;
V – Prefeitura;
VI – Biblioteca;
VII – Assessoria de Comunicação;
VIII – Diretoria de Informática;
IX – Protocolo e Arquivo Central.
 
Art. 2º – O Reitor e o Vice-reitor são escolhidos através de eleições diretas em escrutínio secreto, pela
comunidade acadêmica, na forma da Lei nº 5.380/2009, do Estatuto e do Regimento Geral.
 
§ 1º – São elegíveis para os cargos de Reitor e Vice-reitor os professores admitidos na carreira docente e
membros do quadro ativo permanente, de notória experiência acadêmica, conforme estabelecido no
Regimento Interno Eleitoral.
 
§ 2º – Considera-se notória experiência acadêmica, professores com formação mínima de doutorado e com
experiência técnico-científica e didática de alto nível.
 
Art. 3º – São atribuições do Reitor, além das definidas pelo Decreto nº 42.842 de 16 de fevereiro de 2011
(Estatuto)  e Decreto nº 44.262 de 19 de junho de 2013 (Regimento Geral):
I – Zelar pelo cabal respeito aos princípios que nortearam a criação do Centro Universitário;
II – Representar a UEZO, interna ou externamente, em juízo ou fora dele, no âmbito de suas competências;
III – Administrar, fiscalizar e superintender as atividades, praticando todos os atos executivos necessários à
consecução dos objetivos do Centro Universitário, inclusive delegar competências e propor a criação e
extinção de órgãos;
IV – Resolver os casos inadiáveis de administração ou de defesa de interesses da UEZO, não abrangidos em
suas competências específicas, submetendo os respectivos atos à homologação do órgão próprio;
V – Fazer delegações de competência, expressas e específicas ao Vice-reitor, aos Pró-reitores, aos Diretores
dos Centros Setoriais, aos dirigentes de unidades e de órgãos ou serviços especiais e aos chefes de órgãos de
administração geral da UEZO;
VI – Dirimir, excepcionalmente e em caso de urgência, dúvidas sobre a execução do Regimento Geral ou do
Estatuto, submetendo o ato à apreciação do Conselho Universitário ou do Conselho de Ensino, Pesquisa e
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Extensão, segundo a competência específica desses órgãos superiores.
 
Art. 4º – Das decisões do Reitor que importem violação da Lei ou mandamento universitário caberá a
interposição de recurso para o Conselho Universitário.
 
§ 1º – O recurso será interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias da ciência do ato, em petição
fundamentada, pelo titular do direito, ou, em matéria de sua competência, por dirigentes de Centro Setorial ou
Unidade, ou, ainda, pela maioria absoluta da totalidade dos membros de órgão colegiado da UEZO.
 
§ 2º – O recurso será encaminhado ao Conselho Universitário por intermédio de qualquer membro deste
Conselho, que instruirá com a sustentação do ato recorrido, se não modificar a decisão.
 
Art. 5º – São atribuições do Vice-reitor, além das definidas pelo Decreto nº 42.842 de 16 de fevereiro de
2011 (Estatuto) e Decreto nº 44.262 de 19 de junho de 2013 (Regimento Geral):
I – Substituir o Reitor em seus impedimentos legais e eventuais;
II – Acompanhar, coordenar, integrar e supervisionar as ações comuns bem como promover a articulação
entre cursos;
III – Exercer as demais atribuições especificadas no Regimento Geral.

 

CAPÍTULO II�
DA CHEFIA DE GABINETE

Art. 6º– A Chefia de Gabinete, órgão de assessoramento da Reitoria, será exercida por um servidor nomeado
pelo Reitor.
 
Art. 7º – São atribuições do Chefe de Gabinete
I – Assessorar o Reitor e o Vice-reitor nos assuntos que tangem a gestão na UEZO;
II – Propor soluções à gestão superior para assuntos relativos à gestão na UEZO;
III – Propor minutas de convênios, termos de cooperação e outros instrumentos jurídicos de cooperação com
múltiplos objetivos entre a UEZO e outros órgãos e instituições;
IV – Propor minutas de normativos internos necessários para gestão da UEZO;
V – Orientar, quando solicitado pelo Reitor, os diretores das Unidades Universitárias e os presidentes de
Centros setoriais quanto a assuntos referentes à gestão na UEZO;
VI – Orientar, quando solicitado pelo Reitor, as chefias dos setores das assessorias da gestão superior quanto
a assuntos referentes à gestão na UEZO;
VII – Supervisionar a gestão das demais assessorias da gestão superior, quando solicitado pelo Reitor;
VIII – Representar a UEZO em eventos e cerimônias, sempre que solicitado pelo Reitor;
IX – Representar a UEZO em reuniões com órgãos públicos e demais instituições, sempre que solicitado pelo
Reitor;
X – Participar de comissões deliberativas, representando a UEZO, desde que tenha delegação para tal;
XI – Acompanhar o Reitor e o Vice-reitor em reuniões e eventos, sempre que solicitado;
XII – Elaborar e emitir comunicações internas, ofícios e demais documentos oficiais;
XIII – Encaminhar, periodicamente, relatório das ações para o Reitor.

 

CAPÍTULO III�
 DA SECRETARIA-GERAL

Art. 8º – A Secretaria-Geral, órgão de assessoramento da Reitoria, tem o seu quadro composto pelo
Secretário Geral e Assessores Administrativos.  
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Art. 9º – Compete, entre outras atribuições, à Secretaria-Geral:
I – Assistir e assessorar o Reitor, o Vice-reitor, o Chefe de Gabinete e os Presidentes de Conselhos
Superiores e Conselhos de Centros;
II – Despachar o expediente com o Reitor, o Vice-reitor e o Chefe de Gabinete;
III – Coordenar as tarefas de recebimento, controle, distribuição, organização e arquivo da documentação da
Reitoria, Vice-reitoria, Chefia de Gabinete e Secretaria Geral, zelando pela guarda e sigilo dos documentos;
IV – Redigir correspondências e documentos oficiais para assinatura do Reitor, do Vice-reitor e do Chefe de
Gabinete;
V – Revisar textos e providenciar as publicações em Diário Oficial de sua competência;
VI – Recepcionar os visitantes do Gabinete da Reitoria;
VII – Registrar os compromissos na agenda do Reitor, do Vice-reitor e do Chefe de Gabinete;
VIII – Acompanhar o correio eletrônico da Reitoria;
IX – Acompanhar o Diário Oficial para verificação de publicações pertinentes à UEZO;
X – Organizar e manter atualizado o cadastro de autoridades federais, estaduais e municipais;
XI – Manter controle da legislação superveniente;
XII – Coordenar e supervisionar as atividades e funções administrativas dos Assessores Administrativos;
XIII – Providenciar o suprimento de material de consumo e permanente do Gabinete do Reitor.
XIV – Secretariar reuniões do Gabinete do Reitor e as reuniões dos Conselhos Superiores e Conselhos de
Centro;
XV – Realizar as tarefas de recebimento, controle, distribuição, organização e arquivo da documentação, além
da redação dos atos oficiais, dos Conselhos Superiores e Conselhos de Centro;
XVI – Exercer outros encargos correlatos ao cargo que lhe sejam atribuídos pelo Reitor
 

CAPÍTULO IV  
DA AUDITORIA INTERNA

Art. 10 – A Auditoria Interna, órgão de assessoramento da Reitoria, é dirigida por um Auditor Chefe,
nomeado pelo Reitor, e ao qual compete:
I – Assessorar o Reitor em matéria de sua competência;
II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
III – Acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial, no sentido de evitar desvios de normas,
padrões e diretrizes da UEZO;
IV – Elaborar e submeter à apreciação e aprovação da Auditoria Geral do Estado o Plano Anual de Auditoria
Interna;
V – Elaborar relatório para o Reitor, comunicando a ocorrência de qualquer fato relevante que tenha afetado
ou possa afetar a gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da UEZO;
VI – Verificar a legalidade dos atos que resultem arrecadação das receitas e realização de despesas;
VII – Acompanhar e examinar os demonstrativos contábeis;
VIII – Exercer outras atribuições que lhe forem confiadas.
 
Art. 11 – A Auditoria Interna conta, em sua estrutura, com uma Assessoria Técnica de Auditagem e com uma
Seção de Apoio Administrativo.
 
Art. 12 – A Assessoria Técnica de Auditagem tem as seguintes atribuições:
I – Verificar a legalidade dos atos que resultem arrecadação das receitas e realização de despesas;
II – Acompanhar e examinar os demonstrativos contábeis;
III – Exercer outras atribuições determinadas pelo Auditor Chefe.
 
Art. 13 – O Serviço de Apoio Administrativo tem as seguintes atribuições:
I – Assistir e assessorar o Auditor Chefe;
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II – Acompanhar o Diário Oficial para verificação de publicações pertinentes;
III – Manter a legislação atualizada;
IV – Expedir, arquivar e referenciar os papéis de trabalho;
V – Manter atualizado o protocolo;
VI – Redigir e digitar os expedientes da Auditoria Interna;
VII – Exercer outras atribuições determinadas pelo Auditor Chefe.
 

CAPÍTULO V
 DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 14 – À Assessoria Jurídica, órgão setorial do Sistema Jurídico do Estado do Rio de Janeiro e de
assessoramento da Reitoria, dirigida por um Assessor Chefe nomeado pelo Reitor, compete:
I – Assessorar o Reitor no controle interno da legalidade dos atos da UEZO;
II – Assessorar o Reitor na interpretação dos atos normativos, de atos editados pelo poder público, de
contratos e outros instrumentos celebrados pela Administração;
III – Emitir pronunciamento em processos e assuntos que envolvam matéria jurídica da UEZO, cujo exame
tenha sido solicitado pelo Reitor e/ou Vice-reitor;
IV – Colaborar na elaboração de instrumentos normativos ou contratuais de interesse da UEZO;
V – Sugerir medidas cabíveis em relação aos atos administrativos de interesse da UEZO, propondo a edição
de normas legais ou regulamentares;
VI – Assistir o Reitor, o Vice-reitor e os Pró-reitores na elaboração de informações em mandado de
segurança, prestando elementos e indicações necessárias para eventual suspensão da medida liminar;
VII – Examinar quanto à forma, conteúdo e legalidade os atos formulados pela UEZO;
VIII – Aconselhar juridicamente o Reitor, o Vice-reitor e os Pró-reitores no exercício de suas funções;
IX – Observar a orientação técnico-jurídica fixada pela Procuradoria Geral do Estado, cumprindo suas
determinações e recomendações;
X – Encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado, no prazo por ela fixado, todas as informações e
documentos, inclusive procurações para fim de representação judicial, quando for o caso;
XI – Submeter previamente à Procuradoria-Geral do Estado projetos de reforma estatutária, regimentos
internos e quaisquer atos normativos, ou outros que importem alteração de contrato de trabalho e/ou
remuneração de pessoal;
XII – Encaminhar previamente à Procuradoria-Geral do Estado as minutas de editais, contratos, convênios,
ajustes e acordos, inclusive de natureza trabalhista, que disponham diversamente de padronização estabelecida
por ato do Procurador-geral do Estado, explicitando as dúvidas ou divergências e destacando as alterações
promovidas;
XIII – Encaminhar, até 48 (quarenta e oito) horas após o seu recebimento, cópias das citações, intimações,
notificações recebidas, com a documentação necessária para a elaboração da defesa da UEZO em juízo,
quando for o caso;
XIV – Examinar previamente os projetos de reforma estatutária;
XV – Examinar e aprovar previamente as minutas de editais de concurso público, de licitações, de contratos,
convênios, ajustes e acordos, observando as minutas padronizadas pela Procuradoria-Geral do Estado;
XVI – Opinar, previamente, sobre os atos em que se pretenda reconhecer a inexigibilidade ou decidir pela
dispensa de licitação, ressalvados os atos de dispensa em razão do valor;
XVII – Representar judicialmente a UEZO, obedecendo à orientação estabelecida pela Procuradoria-Geral
do Estado;
XVIII – Submeter, previamente, à Procuradoria-Geral do Estado as minutas de propostas de acordo judicial
em ações judiciais em curso na Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, em qualquer instância ou tribunal;
XIX – Manter cadastro atualizado de todas as ações judiciais na qual a UEZO figure como parte;
XX – Acompanhar o Diário Oficial para verificação de publicações pertinentes.

 

CAPÍTULO VI  
DA PREFEITURA
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Art. 15 – A Prefeitura, órgão de assessoramento da Reitoria, cuja organização da estrutura será estabelecida
no seu Regimento Interno condizente pelo Decreto nº 42.842 de 16 de fevereiro de 2011 (Estatuto) e
Decreto nº 44.262 de 19 de junho de 2013 (Regimento Geral):
 
Art. 16 – Compete, entre outras atribuições, à Prefeitura:
I – Estabelecer diretrizes e expedir normas para o desenvolvimento das atividades que lhe são pertinentes;
II – Planejar e coordenar a execução das atividades de manutenção corretiva e preventiva dos espaços físicos
da UEZO;
III – Coordenar e avaliar as atividades de conservação e guarda de bens de uso comum, nos espaços físicos
da UEZO;
IV – Supervisionar e orientar as atividades de segurança e guarda de bens móveis e imóveis da UEZO;
V – Coordenar e supervisionar a execução dos contratos, convênios, permissões e cessões de uso
relacionados à exploração dos espaços físicos da UEZO;
VI – Promover as atividades de supervisão e fiscalização das obras e serviços nos espaços físicos da UEZO;
VII – Planejar e supervisionar o controle das instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas, refrigeração e
telefonia;
VIII – Supervisionar o planejamento e controle da frota de veículos alugados pela UEZO;
IX – Coordenar, acompanhar e orientar o uso do estacionamento destinado aos servidores docentes,
administrativos, alunos e terceiros;
X – Coordenar, acompanhar e planejar as atividades de conservação e limpeza dos espaços físicos ocupados
pela UEZO;
XI – Acompanhar o Diário Oficial para verificação de publicações pertinentes.
 
Art. 17 – São atribuições específicas do Prefeito:
I – Administrar a Prefeitura, praticando todos os atos necessários ao seu bom funcionamento e à execução das
normas legais e dos mandamentos universitários;
II – Dimensionar os recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros necessários às atividades da
Prefeitura;
III – Definir prioridades e solicitar a alocação de recursos orçamentários para atender as necessidades das
áreas de competência da Prefeitura;
IV – Expedir ordens de serviço e instruções necessárias à disciplina administrativa da Prefeitura;
V – Estabelecer normas e controles específicos aplicáveis a todos os componentes organizacionais da UEZO
no pertinente aos métodos e processos das atividades sob sua responsabilidade;
VI – Sugerir e elaborar pré-projetos estratégicos para a UEZO, dentro de sua área de atuação;
VII – Elaborar despachos em processo, termos de referência e demais documentos de pertinência com a
Prefeitura;
VIII – Encaminhar relatórios ao Reitor sempre que solicitado;
IX – Exercer outros encargos correlatos ao cargo que lhe sejam atribuídos pelo Reitor.

 

CAPÍTULO VII
DA BIBLIOTECA

Art. 18 – A Biblioteca, órgão de assessoramento da Reitoria, dirigida por um Coordenador Geral nomeado
pelo Reitor e assessores administrativos, que são responsáveis por prover subsídios informacionais que
viabilizem as atividades de ensino, pesquisa e extensão aliados às políticas educacional, cultural e administrativa
da UEZO.
 
Art. 19 – Compete à Coordenação Geral de Biblioteca, elaborar e aprovar junto aos Conselhos Superiores o
regulamento e o regimento interno da biblioteca.
 

CAPÍTULO VIII  
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DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Art. 20 – A Assessoria de Comunicação da UEZO (ASCOM), órgão de assessoramento da Reitoria, dirigida
por um Coordenador Geral nomeado pelo Reitor, é responsável por coordenar a comunicação interna e
externa da Instituição, executando a política de comunicação definida por essa e sugerindo diretrizes às
instâncias superiores.
 
Art. 21 – A ASCOM deve interagir com os diversos segmentos da mídia local, regional e nacional e articular
os contatos com pesquisadores, autoridades e demais membros da comunidade universitária.
 
Art. 22 – São atribuições da ASCOM:
I – Sugerir e executar a política de comunicação da UEZO;
II – Publicar as notas oficiais da UEZO em seu sítio;
III – Gerir e atualizar o portal da UEZO,;
IV – Editar e publicar um boletim informativo para UEZO, veículo informativo da IES;
V – Atender sugestões de pautas internas e solicitações da imprensa externa à IES;
VI – Organizar os cerimoniais específicos da Reitoria;
VII – Elaborar projetos estratégicos para a UEZO, dentro de sua área de atuação;
VIII – Acompanhar o Diário Oficial para verificação de publicações pertinentes.
 
Art. 23 – São atribuições específicas do coordenador da ASCOM:
I – Sugerir a política de comunicação da UEZO a sua gestão superior;
II – Realizar a gestão da ASCOM, de modo que essa atenda suas atribuições;
III – Fazer a revisão ortográfica e linguística das notas oficiais e de todo material a ser publicado no sítio da
UEZO;
IV – Preparar e zelar pela edição e publicação de um boletim informativo para a UEZO, colhendo material,
fazendo revisão de texto e organizando as atividades necessárias para isso;
V – Atender sugestões de pautas internas e solicitações da imprensa externa à IES;
VI – Organizar os cerimoniais específicos da Reitoria, inclusive atuando como mestre de cerimônia;
VII – Elaborar despachos em processo, termos de referência e demais documentos de pertinência com a
ASCOM;
VIII – Sugerir e elaborar projetos estratégicos para a UEZO, dentro da área de atuação da ASCOM;
IX – - Coordenar e supervisionar as atividades e funções administrativas dos Assessores Administrativos;
X - Encaminhar relatórios ao Reitor sempre que solicitado.

 

 

CAPÍTULO IX  
DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA

Art. 24 – A Diretoria de Informática da UEZO, órgão de assessoramento da Reitoria, dirigida por um
servidor  nomeado pelo Reitor, é responsável por coordenar toda área de suporte em Tecnologia de
Informação e Comunicação da instituição, sugerindo diretrizes, dentro dessa área, às instâncias superiores.
 
Art. 25 – São atribuições da Diretoria de Informática:
I – Realizar suporte técnico na área de Tecnologia da Informação em todos os segmentos administrativos, nos
laboratórios didáticos e de pesquisa da UEZO;
II – Planejar e coordenar a execução das atividades de manutenção corretiva e preventiva de toda estrutura
de hardware dos setores administrativos, laboratórios didáticos e de pesquisa da UEZO;
III – Planejar e coordenar a execução das atividades de manutenção corretiva e preventiva de toda estrutura
de rede de comunicações dos setores administrativos e laboratoriais da UEZO;
IV – Planejar e solicitar a aquisição de licença de programas e pacotes computacionais necessários para o
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IV – Planejar e solicitar a aquisição de licença de programas e pacotes computacionais necessários para o
funcionamento adequado dos setores administrativos e, por solicitação da Reitoria, também dos laboratórios
didáticos e de pesquisa.
V – Instalar, manter e atualizar programas e pacotes computacionais necessários para o funcionamento
adequado das atividades administrativas, das aulas nos laboratórios didáticos e de pesquisa, com exceção de
programas específicos adquiridos por projetos;
VI – Elaborar projetos estratégicos para a UEZO, dentro de sua área de atuação.
VII – Acompanhar o Diário Oficial para verificação de publicações pertinentes;
VIII- Elaborar e aprovar junto aos Conselhos Superiores à organização da estrutura interna que será
estabelecida no seu Regimento Interno
 
Art. 26 – São atribuições específicas do Diretor da Diretoria de Informática:
I – Realizar a gestão da Diretoria de Informática, de modo que essa atenda suas atribuições;
II – Dimensionar os recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros necessários às atividades da
Diretoria de Informática;
III – Definir prioridades e solicitar a alocação de recursos orçamentários para atender as necessidades das
áreas de competência da Diretoria de Informática;
IV – Gerir a realização de suporte na área de Tecnologia da Informação em todos os segmentos
administrativos e nos laboratórios didáticos da UEZO;
V – Elaborar despachos em processo, termos de referência e demais documentos de pertinência com a
Diretoria de Informática;
VI – Sugerir e elaborar projetos estratégicos para a UEZO, dentro da área de atuação da Diretoria de
Informática;
VII – Encaminhar relatórios ao Reitor sempre que solicitado.
 

CAPÍTULO X 
DO PROTOCOLO E ARQUIVO CENTRAL

Art. 27 – O Protocolo e Arquivo Central da UEZO, órgão de assessoramento da Reitoria, dirigido por um
coordenador geral nomeado pelo Reitor, é responsável pela execução de atividades relativas ao recebimento,
distribuição e expedição de correspondências e documentos da Instituição, autuação e cadastro de processos
administrativos, bem como a gestão de documentos com prazo de guarda intermediário da Instituição e a
aplicação de padrões e normas para registro, movimentação, arquivo e gerenciamento da tabela de
temporalidade definidos pela legislação.
 
Art. 28 – São atribuições do Protocolo e Arquivo Central:
I – Receber, registrar, triar e distribuir documentos, correspondências e processos aos setores pertinentes da
Instituição;
II – Expedir documentos, processos e correspondências no âmbito externo;
III – Padronizar os procedimentos dos serviços de protocolo nas unidades administrativas;
IV – Proceder autuação, cadastro e encaminhamento de processos administrativos aos respectivos destinos,
utilizando sistema próprio do Governo;
V – Realizar procedimentos de juntada, apensamento, abertura e encerramento de volumes de processos,
conforme o caso;
VI – Administrar despesas com postagens, controlando o fluxo das correspondências enviadas;
VII – Receber das Unidades Administrativas, anualmente, no período de junho a agosto, todos os processos e
documentos destinados à transferência para o Arquivo Intermediário, em acordo com a legislação e os
normativos internos;
VIII – Selecionar, organizar e acondicionar os documentos de forma estruturada nos arquivos intermediário e
permanente, em acordo com a legislação e as normas internas;
IX – Emitir a Listagem de Recolhimento destes documentos e enviá-la à Comissão de Gestão de Documentos
para aprovação.
X – Acompanhar o Diário Oficial para verificação de publicações pertinentes;
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Art. 29 – O Protocolo e Arquivo Central da UEZO é composto por um coordenador, servidor da instituição,
e assessores administrativos.
 
Art. 30 – São atribuições específicas do Coordenador do Protocolo e Arquivo central:
I – Realizar a gestão do protocolo e arquivo central, de modo que essa atenda suas atribuições;
II – Padronizar os procedimentos dos serviços de protocolo nas unidades administrativas, em acordo com a
legislação vigente;
III – Realizar procedimentos de juntada, apensamento, abertura e encerramento de volumes de processos,
conforme o caso;
IV – Administrar despesas com postagens, controlando o fluxo das correspondências enviadas;
V – Coordenar o serviço de expediente;
VI – Orientar os profissionais que executam as atividades relacionadas ao serviço de protocolo;
VII – Presidir a Comissão de Gestão de Documentos da UEZO;
VIII – Informar anualmente às Unidades Administrativas, a necessidade do envio, no período de junho a
agosto, de todos os processos e documentos destinados à transferência para o Arquivo Intermediário, em
acordo com a legislação e os normativos internos;
IX – Elaborar despachos em processo, termos de referência e demais documentos de pertinência com o
protocolo e arquivo central;
X – Sugerir e elaborar pré-projetos estratégicos para a UEZO, dentro da área de atuação do protocolo e
arquivo central;
XI – Encaminhar relatórios ao Reitor sempre que solicitado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1
 

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO DA REITORIA
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Documento assinado eletronicamente por Luanda Silva de Moraes, Vice-Reitora, em
28/12/2020, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
11130945 e o código CRC A0795037.

Referência: Processo nº SEI-260002/000296/2020 SEI nº 11130945
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