
DECISÃO 191/2000 
 
 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em sessão de 20.10.00, 
tendo em vista a proposta apresentada pela Comissão Especial de Revisão Estatutária e 
Adequação do Estatuto e Regimento Geral da UFRGS à LDB (Decisão n° 146/97-CONSUN), 

 
D E C I D E  

 
aprovar no mérito as alterações do Estatuto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
como seguem: 
 
 
1) Inclusão de um quarto parágrafo ao Art. 1° do Estatuto, com a seguinte redação: 
Art. 1° - (...) 
......................................................................................................................... 
§ 4° - A Universidade está organizada em vários campi no município sede e em outros 
municípios do  território nacional.  
 
 
2) Alteração da redação do Art. 43: 
Art. 43 – O Colegiado poderá ser instituído a critério do Departamento, e suas atribuições, 
composição, duração de mandatos e processo de eleição dos representantes serão definidos 
pelo Regimento Geral da Universidade, observado o  princípio de gestão democrática. 
 
 
3) Alteração da redação do inciso I, do § 2°, do Art. 1°: 
Art. 1° - (...) 
§ 2° - (...) 
I – aprovar e alterar este Estatuto, o Regimento Geral da Universidade e as resoluções 
normativas, na forma da lei; 
 
 
4) Alteração da redação do caput e do  Parágrafo único do Art. 8°: 
Art. 8° - Consideradas as necessidades da comunidade ou da Universidade,  outros órgãos  
poderão ser criados ou integrados na Universidade, a critério do Conselho Universitário, na 
forma da lei, para efeito de execução ou expansão de suas atividades, vedadas as duplicações 
para fins idênticos ou equivalentes no mesmo município. 
Parágrafo único – A Universidade poderá, na forma da lei, associar-se a entidades externas 
para fins didáticos e científicos, desde que aprovadas pelo Conselho Universitário, preservada 
a autonomia da Instituição. 
 

... 
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5) Inclusão de Parágrafo único ao Art. 97, com a seguinte redação: 
Art. 97 – (...) 
......................................................................................................................... 
Parágrafo único – Aplica-se o disposto no caput deste artigo às alterações propostas a este 
Estatuto. 
 
 
 

Porto Alegre, 20 de outubro de 2000. 
 
 
 

                                                                                                         (O original encontra-se assinado) 
NILTON RODRIGUES PAIM, 
Vice-Reitor, no exercício da 
Reitoria. 


