
Art. 83. São atribuições do Coordenador de Colegiado de Ensino de 
Graduação: 
I – convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Ensino de Graduação, 
com direito a voto, inclusive o de qualidade; 
II – promover a efetivação das deliberações do Colegiado de Ensino e 
representá-lo junto aos órgãos do Centro; 
III – acompanhar, avaliar e controlar a execução e integralização das 
atividades curriculares, zelando pela qualidade do ensino ministrado no curso; 
IV – promover articulação e inter-relacionamento do Colegiado de Ensino 
com os Departamentos, Conselho de Centro e de Registro e Controle 
Acadêmico da 
respectiva Unidade de Ensino; 

V - coordenar e presidir o planejamento e avaliação do curso, com vistas à 
revisão a ser feita pelos Departamentos, dos planos, programas e currículos, 
objetivando a melhoria da qualidade de ensino; 
VI – promover articulação teórica-prática quanto à realização de estágios 
curriculares e extracurriculares, bem como propor alterações das políticas 
adotadas 
em função da formação do estudante e das exigências sociais, no caso de 
curso de 
graduação; 
VII – participar da elaboração dos horários de aula e outras atividades 
juntamente com as direções assistentes e o Chefe de Departamento; 
VIII – analisar e dar parecer nos processos de pedidos de transferência, de 
acordo com as normas estabelecidas; 
IX - instituir e integrar grupos de trabalho, designar relator e/ou comissão 
para estudo de assuntos a serem decididos pelo Colegiado de Ensino; 
X – decidir, “ad refererndum”, em casos de urgência, sobre matéria de 
competência do Colegiado; 
XI – orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do curso, bem 
como o planejamento e execução dos trabalhos escolares; 
XII – encaminhar ao Conselho de Departamento relatório anual das 
atividades desenvolvidas; 
XIII – instruir, juntamente com o assessor jurídico, os processos impetrados 
por discentes em questões relativas à sua competência; 
XIV – representar o Centro perante a Justiça, juntamente com o Diretor 
Geral, nos processos impetrados por discentes em questões relativas à sua 
competência; 
XV – exercer estas e outras atribuições previstas em lei, regulamentos ou 
regimentos. 

Art. 84. O Colegiado de Ensino reúne-se no inicio e final do ano, podendo 
haver reuniões extraordinárias, por convocação do Coordenador ou a 
requerimento 
de 1/3 (um terço) de seus membros. 
§ 1º Na primeira reunião do ano, presidida pelo Chefe de Departamento, é 
constituído o Colegiado de Ensino para o ano a iniciar-se. 
§ 2º Na última reunião do ano deve ser incluída, necessariamente, em pauta, 
uma avaliação do ano encerrado. 
Fonte: Regimento Geral da UDESC 



Art. 77. São atribuições do Colegiado Pleno do Departamento: 
I – elaborar os planos de trabalho do Departamento; 
II – deliberar sobre ementas, programas, créditos e pré-requisitos das 
disciplinas do Departamento; 
III – deliberar sobre o afastamento de docentes, para fins de capacitação, 
aperfeiçoamento ou prestação de assistência técnica; 
IV – apresentar as propostas de orçamento e planejamento plurianual de sua 
abrangência e fornecer, anualmente, ao órgão encarregado do orçamento do 
Centro, os subsídios necessários à elaboração do quadro de receita e de 
despesa 
da unidade universitária a que pertence; 
V – responder pela qualidade do curso sob sua responsabilidade; 
VI – deliberar sobre matéria de sua competência; 
VII – propor a criação dos Colegiados de Ensino de Graduação e Pós- 
Graduação e de Comissões de Pesquisa e de Extensão; 
VIII - Convocar e realizar a eleição de Coordenadores de Colegiado de 
Ensino, os quais serão eleitos entre seus pares; 
IX – propor a criação de cursos no âmbito de seu Centro; 
X – responder pelas atribuições e competências do Colegiado de Ensino de 
Graduação, do Colegiado de Ensino de Pós-Graduação, da Comissão de 
Pesquisa 
e da Comissão de Extensão, quando da inexistência dessas instâncias 
internas. 
Fonte: Regimento Geral da UDESC 
 


