
UNIVERSIDADE DE BRASfLIA

GABINETE DO REITOR

RESOLUÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO NQ 029/90

Instaura processo de elaboraç~o esta
tutaria pelo Conselho Univcrsil~rjo
da Universidade de Brasilia.

O Reitor da Universidade de Brasilia, Presjdente do Cons2
lho Universit~rio, no uso de suas atribuiç5es, ouvido o referido 6r
gao Colegiado, em sua 128ª reuni~o, realizada em 06/09/90,

R E S O L V E:

Art. lQ. - O processo de elaboraç~o do novo Estatuto da .Universidade
de Brasilia ser~ conduzido pelo Conselho Universi taric nos
termos da presente Resoluç~o.

Art. 2Q. - Ser~ designada pelo Conselho uma Comiss~o Estruturadora,
composta de cinco de seus membros, com a tarefa principal
de definir as grandes ~reas de normatizaç~o a qU0 corrcs-
ponderão, preliminarmente, os Titulos doEstatuto.

§ lQ _eA Comiss~o de Estruturaç~o ser~ também responsáveJ
pe I a c oo rderiaç ao ge ra I dos trabalhos até o término das at í

vidades das Comiss5es de Elaboraç~o, de que trata o art.
4Q., quando ser~ ent~o constitulda a Comissão de Sjst~ma-
tização de que trata o art. 9Q.
§ 2Q - Para o desenvolvimento de suas tarefas, a Comissão
de Estruturaç~o reunir~ os documentos ate hoje elaborados
na UnB com vjstas a um novo Estatuto, bem como outros do
cumentos e estudos pertinentes.

Art. 3Q• - O documehto propositor das ~reas de abordagem (Titulos do
Estatuto) ser~ disseminado junto ~ Comunidade Universit~
ria para efeito de consultas e proposiç5es juntamente com
aquelas a serem apresentadas sobre a subst3ncia das ~reas
(art. 62).
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Art. 4º. o Conselho organizar~ Comiss~es de Elaboraç~o, compostas
por seus membros, correspondendo uma Comiss~o a cada t{-
tulo, e devendo todos os membros do CONSUNI par icipar
destas Corní.ssoe s .

Art. 5º. - Cada Comiss~o organizar~ mesas redondas e debates para
discuss~o dos temaS que interessam a ~rea de sua rcspo~
sabilidade.

§ lº. - As mesas e debates serao organizados d-: modo a
possibilitar a mais ampla e diversificada discuss;o dos
temas, e ser~o divulgadas com suficiente anteccd~ncia pa
ra assegurar a possiblidade de participaç~o a todos os
interessados da Comunidade.

§ 2º. - As mesas e debates n~o correspondem a jnst3ncia
deliberativa, e ter~o a finalidade fundamental de levan
tamento de propostas, informaç~es e posicionamentos para
instruç~o do processo estatuinte.

§ 3º. - A Comiss~o de Estruturaç~o coordenar~ o trabalho
das Comiss~es de Elaboraç~o no que se refere ao cal~nd~
rio das mesas e debates, para assegurar uma distribuiç~o
cronológica eficiente e produtiva.

Art. 6º~ - Todos os participantei da Universidade poder:o encn~j-
nhar por escrito propostas especificas ou estudos gerais
~s Comiss~es Elaboradoras e a Comiss~o de Estruturaç~o.

§ 1º4 ~ As propostas ser~o encaminhadas atrav . da soe,
que manter~ em arquivo .uma copia de cada documento ece
bido.

§ 2º. - As propostas poderão ser encaminhadas em nome
individual do propositor, ou por setores da Universidade
ou ainda por outras entidades interessadas da Sociedade.

§ 3º. - As propostas individuais devern identificar cla-
ramente seu propositor.

§ 4º. - As propostas de setores devem indicar a inst3Q
cia ou forma colcgiada r spons~vel por sua elabora~~o, o
processo de elaboração adotado, e o resultado quantitatl
vo da(s) votação(ç~es) que respondem peJa aprovação da
proposta no setor.



GABINETE DO REITOR .3
UNIVERSIDADE DE BRASrUA

§ 5Q• - Entende-se por "setor" na presente Resolução to-
da instâncià, centro de custo, unidade, segmento, entid~
de, brg~o representativo, colegiado, outro componente da
Sociedade ou da Uni~ersidade.

§ 6º. - As propostas podem ser encaminhadas na forma de
estudos, sugestões, normas articuladas, ou qU3lquer ou-
tra forma conveni~nte ~ clara compreens~o do que se pr2-poe.

Art. 7º. -Cada Corn í ssao de E'labor-açao desenvolverá um texto nOl~ma-
tivo articulado, referente ~ sua area de abordagem (Ti-
tulo) a partir das seguintes bases:

a) levantamentos e estudos decorrentes das mesas e deba
tes;

b) propostas encaminhadas nos termos do art. 6º.;

c) estudos e projetos anteriores, em particular o.
rados pelo Congresso Universitário de 88/89;

labo

d) demais documentos e contribuições qU0 venham a ser
reunidos.

Par&grafo Único - Os textos normativos desenvolvidos pe
Ias Comiss~es de Elaboraç~o poder~o incluir norn~s alL~~
nativas para um mesmo assunto, a serem selccionadas ou•redefihidas em etapas posteriores.

J

Art. 8º. - Os textos normativos elaborados pelas Comissões serão sub
metidos a Universidade.

§ lº. - As reações da Universidade poder~o ser encaminha" -das na forma de textos gerais de apreciação sobr' o r'tu
10; de propostas complementares ou adicionais; de e.;,eo-
das especificas; ou de substitutivos.

§ 2º. - O encaminhamento destas apreciações e p ropo s t as
obedecerá à sistem&tica definjda no art. 6º.
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o Conselho Universit~rio constituir~ uma Comiss~o
Sistematizaç~o composta por um participante de cada
miss~o de Elaboraç~o.

de
Co-'

A Comiss~o de Sistematizaç~o trabalhar~ no sentido de
reunir, integrar e 'sistematizar os textos dos diversos
Titulos.

§ lQ. - No seu trabalho de sistematizaç~o a Comiss~o PQ
de r-a ainda manter normas a It erna t í vas s.obr-e 0.SSUlltOS es

, I Ipecificos; transpor artigos de titulo a titulo; e rever
,a estrutura geral de modo a assegurar sua coer~ncin in-
terna, a superar eventu~is redund~ncias ou contrndiG~es,
e preencher lacunas.

§ 2º. - A Comiss~o ter~ acesso, para o cumprimento ade-
quado de sua miss~o, a todas as propotas enoaminhajRs

Ina primeira fase (anterior ao texto normativo por tiLu
10s) e na s egurida fase (de propostas ou erne nc as aos t.e x

Itos normativos de cada titulo).

o GonselhoUniversit~rio far~ uma primeira apreciaçao 30

bre o texto apresentado pela Corn i ssao de Sistemati/':;dç;~O,
sem efeito deliberativo final, com o objetjvo de revj-
soes ou ajustes menores antes de e nc arn i nh ame n t o a Uni ve r
sidade.

o texto de
•versld'3.de,

criticas e

,
s ubrnc t í.do a Uni

suas propost3.S,
Estatuto assim elaborado sera
que encaminhar~ ao Conselho
emendas.

" I ,Paragrafo Unico - O encaminhamento das propostas, cl"iti
cas e emendas obedecer~ a sistem~tica estabelecida no
art. 6Q•

A Comiss~o de Sistematizaç~o organizara os documentos rc
""7cebidos para estabelecer sua relaç~o com os artigos,capi

, , ''r

tulos ou titulos a que se referem; e elaborara um Reluto
rio Geral de Apreciaç~o sobre o conjunto.

~,,\'
I'
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Art. 15 -

Art. 16 -

.Art. 17 -
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o Conselho Universit~rio apreciara o material assim org~
nizado, ~m reuni~es especificamente convocadas par~ ~sle
fim, deliberando finalmente sobre o texto do novo Estatu
to da Universidade de Brasilia.

As diversas etapas de elaboração do Estatuto, de c r-m í na
das pelas presentes normas, serão organizadas cronologi-
camente tendo em vista o Cronograma Preliminar anexo a
esta Resolução.

Par~grafo Único - O Conselho Universit~rio, a Corriss30
de Estruturação e a Comissão de Sistematizaç~o podcrao
faze r modi f í cacoe s ne ste-c ronograma p re1im í riar- em de co r-
r~ncia do andamento dos trabalhos e de necessidaGcs de
adaptação a conting~ncias.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Eslr~
turação e pela Comissão de Sistematização, cabendo remis
são ao Conselho Universit~rio por parte de qualquer inL~
ressado.

A presente Resolução entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Brasilia, 28 de setembro de 1990 .
•

/fl I
~\A.~~ l1Wvv~ S
ANTONIO IBArEZ RUIZ

Reitor

ec: Todos os Centros de Custo.
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AN"EXO DA RESOLUÇÃO 29/90
CRONoc,HAMA PRELIfVJINAR

fJ. .

I_J
]. 8 ~30/09

1 a 30ílO

1990

Comissão estruturadora define grandes áreas de normatização (Ti
tulos do Estatuto) .

Conselho organiza comissoes de elaboração

Comissões de elaboração organizam mesa redonda e debates .

1991

J'/]l 2""!'), ,-L a L/ ..c.

I
I

1 a 31/1 I
I"
I
I

Redação das normas referentes a cada Titulo pelas Comissões ele
Elaboração .

Disseminação das normas de cada Titulo e recebim~nto de propos-
tas e emendas .

CONSUNI constitui Comissão de SistematÚ~ação

comissão de Sistematização reúne e integra os textos e sistema-
tiza o conjunto dE!normas .

Conselho Universitário aprec ía preliminarmente o texto sistema-
tizado " I •••••••••••••••

, ,Texto sistematizado e encaminhado a Universidade; . recebimento
de propostas e emendas .........•................... , .

comissão de SisLe!T13.tizaçãoorganiza documentos recebidos e ela-
bora relatório geral de apreciação , .

Conselho Universitário delibera, votando texto final do Novo E.:?,
tatuto .., .

1 a 28/02

1 a 28/02

1/30 a 15/04

1~/04 a .30/11

1 a 31/5

1 a 30/6

1 a 20/7

--------~--- ---_._------------ -------"---
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E X P O S I ~ Ã O n E iWOTIVOS

ANEXA Ã RESOLUÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO nº 029/90.

E consensual na Universidade de Brasilia a nccessi
dade - h~ muito tempo sentida - de a~otar um novo Estatut.o.

É ve r-d ade que hoje j~ não estarnos vivendo j nLeiré.l-
mente sob o Estatuto do periodo de exceção. Apesar de o corpo B01'al
das normas estatut~rias ter ainda a data de 1975, ~ importante as-
sinalar que desde a retomada dos processos democr~ticos H rcaliJadp
ultrapa:::sou o Estatuto - gerando em paralelo, por p r-o ced í rncn t.oucori
suetudin~rios, um direitó outro que adapta, corrige e supera H no;
ma escri ta. Como exemplo mais evidente, a Universidade de 13rasi1i a
ja elegeu dois Reitores em votação parit~ria.

Al ern disso, na jurisprudência e nas dc l í bc r-aç ocs
dos Conselhos - assim como na pr6pria vida quotidiana da UnB -
samos a nos pau tar por interpretaçõe s sempre mai s eq- I ita ti V~J..3 e
rnocr-a t í cas . Não ~ de hoje, portanto, que j~ r-e sp írarnos nov os
e s t a t u t ar-ío s .

pa~
~

de r
Hrps t

t
Esta situação e entretanto insatisfat6ria. Con'o}j

dar os avanços e buscar novos desenvolvimentos ~ fundamental para
a vida regular d~ ~niversidade.

Com este objetivo, o esforço talvez mais consi~ten
te ate o momento foi feito atrav~s do Congresso Universit~rio de
1988/89.

Circunst~ncias conhecidas por todos levaram a des
continuidade do processo estatuinte vja Congresso Universi ~rio. ~s
te fato não invalida o exercicio demo~r~tico ai desenvolvido - e
tamb6m por processo democr~tico interrompido.

Cria-se entretanto, pela descontinuação, o risco
de ser prejudicada a busca do objetivo maior de construção do novo
Estatuto. Dentro de sua responsabilidade, como Conselho. uperior da
Universidade, e de sua legitimidade democr~tica d replesentação,c~
be ao CONSUI'I retomar aquele objetivo.

I
I
f.

f
I
I

I
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Com esta perspectiva, o Conselho Universit~rio prQ
pôs, de 'forma preliminar, um encaminhamento do processo, com base
em Comiss;es de CONSUNI, para Estruturaç~o, Elaboraç~o e Sisternat!
zaçao do Estatuto. Esta proposta preliminar foi amplamente divuJg~
da junto ~ Comunidade Universit~ria, com solicitaç~o de envio de
criticas e sugest;es.

O Conselho recebeu 16 documentos em reaç~o a es a
proposta. Doze dentre estes ~anifestaram aprovaç~o da sistem~tica
c nc arnírih ada ; dois n~o e xp Líc i t ar-arnap r-ovacao mas sugeriram mo d i Lí ca
ções. E apenas dois expressaram p os í ç ao c on t r-arí a (somente urn (k~=-
les sugerindo encaminhamento alternativo). Consideramos que os de
mais setores da Un:i.versidade, n~o encaminhando man í t'es t ccoe s , o I'cre. ,cem seu tacito consentimento.

O Conselho Universit~rio v~ portanto apoiada sua
proposiçao, e com a presente Resoluç~od~ o primeiro passo fonllal
no sentido de instaurar o processo de elaboraç~o do Novo Estaluloda
Universidade de Brasilia.

Dos 15 documentos recebidos, 11 aprescntavwn propo
sições adicionais a sist~m~tica preliminar encaminhada pelo CON::;lJl:1·~·
A presente Resoluç~o procura absorver estes aperfeiçoamentos, jrlto

grando-os aos procedimentos a serem adotados.
Consideramos portanto, quanto ao processo, aS~3E';~\1'-

rados os padrõe s democ raticos que devem norte ar a e1abo 1"0.(; ão e s Ld.~:
tar ía : pela. legi tirnidade dernoc r-at í ca de representaçãu do p r-oprio Con
selho Universit~rio; pelos procedimentos de ampla participaç~o C3
raeteristi.eos da s í s t ernat í.ca adotada (a seguir expressos no cOJ'pO
normativo da Re soLuç ao ); e pelo fato de a Comunidade ter p ar t í c I :l::
do na definiç~o dessa sistem~tica.
An~ljse das pr~pos~ções sobre a sistematica

~ consolidaç~o das diversas proposições
encaminhadas em onze dos dezesseis documentos recebidos,
seguinte listagem, com sete pontos:

adí _.i(,nm s ,

rcsul tana

1) que os estudos para eLab o r-aç ao do Estatuto tornem em cor.si
deraç~o os projetos e materiais anteriormente levantados e elaborarr:
dos (em particular, aquéles desenvolvidos pelo Congresso Unive sjtG
rio) (2 documentos);

2) que de termi.naciospon tos. consi de rados pOlê,nicos f sejarn a!,!!.
pIamente debatidos (ou negociados, nos termos de um dos documentos)

., \ - ,. .com a Comunidade, previa ou paralelamente a elaboraçao estatutarlB
(2 documentos);

.2

\
I
t
I

I
I
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3) que sejam estabelecidos prazos razo~veis para o cumpri-
mento das etapas na proposta, não excessivamente longos que prolo~
guem por demasiado o processo de elaboração, mas sobretudo não ex
cessivamente curtos a ponto de impossibilitar, na prática, a dis-
cussão cuidadosa e ampliada (1 documento);

4) que sejam explicitados os mecanismos de funcionamento
das mesas-redondas, e debates' para garantir a discuss~o livre e
participativa dos te.nas; e ·os crit~rios para encaminhamento das
propostas surgidas nestes debates (1 documento);

<, 5) que se garanta o "encaminhamen to de
du a í s" ,I'o poder poli tico das emendas populares
processo", ou "propostas surgidas nos debates"

<,

propostas indivi-
geradas durante o
(3 doc umen t.o s ) ,

6) ~ue o texto final elaborado pela Comissão de Sistemat!
zação, antes de ser votado no Conselho Universit~rio, passe por uro
etapa de debates e críticas: nos Colegiados dos Departamentos (2
documentos); na Comunidade em geral (2 documentos);

7) que as Comissões sejam integradas tamb~m por participa!2
tes externos ao CONSUNI (2 documentos explicitam "representantes
dos três.segmentos", 1 documento ,reivindica "no minimo um funcioná
rio nas Corn í ssoe s v , 2 documentos propõem "representação .nai s ampl"ã:
ou lIintegrantes não pertencentes ao CONSUNI", sem cspe c í f íc ar ).

Os pontos 1 a 6 são diretamente atendidos na pre
sente Resolução - quer em artigos especIficos, quer pela sistelnátl
c~ geral adotada.

Consideramos o set í.mo ponto t arnb e.n atendido, embo
ra de forma indireta, e no seu objetivo embora não em sua Letra.
Este ponto defende uma representação atrav~s de participantes ex-
ternos ao CONSUNI nas Comissões. p~; um lado, a própria divct'sida-
de das proposiçõe~ encaminhadas evidencia a dificuldade prática de
seu atendimento formal. Que crit~rios adotar para essa representa
ç~o? Qualquer seleção de setores ou de t1po de representação do;
segmentos arrisca distorções ou ênfases sem correspondência com a
realidade e com os objetivos gerais da Instituição. Por outro la-
do, sendo o Conselho Universit~rio inst~ncia legitima de represen
tação da Universidade como um todo, não há como "aperfeiçoar" es=
sa r-epr-esen t at í v í oade através de meros acréscimos. A única-maneira
alternativa de representatividade ampliada seria justamente um C0!2
gresso Universit~rio de iniciativa da própria Comunidade - altern~
tiva esta, entretanto, j~ testada sem resultados conclusivos.

O objetivo básico dos propositores do ponto 7 é
porem atendido na medida dos procedimentos democráticos e àe amplo
debate assegurados pela ReSOlução, é atendido pelo acatamento dos
pontos 5 e 6 - que asseguram participação geral da Comunidade não
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s6 nos debates mas tamb~m no encaminhwnento de propostas e na dis-
cuss~o do texto final antes de sua votaç~o pelo CONSUNI.
Objetivo fundaTlentador do Estatuto

Quanto a substância do Estatuto a ser desenvolvl
do, afirmamos o objetivo principal de que venha a ser uma garantia
do padr~o acad~lnico de ensino, de pesquisa e de extens~o que deve
caracterizar uma Instituiç~o .Universit~ria voltada para as necess!
dades da sociedade e do pais, e que assuma sua autonomia como urna
responsabilidade de compet~ncia e qualidade. Para este objetivo de
v~m estar voltados os estudos e as deliberaç~es que resultar~o no
novo Estatuto.

•

.-4

f~.


