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I - RELATÓRIO

A Fundação Educacional Severino Sombra, Entidade Mantenedora da Universidade
Severino Sombra, com sede no município de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro,
encaminhou ao Ministério da Educação o pedido de aprovação das alterações do seu Estatuto,
a fim de compatibilizá-lo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394, de
20/12/96, e com a legislação correlata, sendo submetidas à aprovação desta Câmara, nos
termos da legislação vigente.

O processo foi analisado pela Coordenação Geral de Legislação e Normas da
Educação Superior, cujo Relatório SESu/CGLNES 0095/2001, de 11/5/2001, informa que a
Instituição juntou aos autos três vias da proposta do Estatuto, a Ata do CONSU,de 26/6/2000,
os dados relacionados com os cursos e a comprovação da existência de dois campi, ambos
situado no mesmo município sede, concluindo nos seguintes termos:
tendo a Instituição acostados aos autos a documentação necessária
à aprovação requerida, entende-se que a matéria está em condições de

ser apreciada pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação.

(...)

"Orienta-se no sentido do encaminhamento do presente processo à
deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, sugerindo a aprovação do Estatuto da Universidade Severino
Sombra, como limite territorial de atuação circunscrito ao município de
Vas.souras, mantida pela Fundação Educacional, com sede em
Vassouras, Estado do Rio de Janeiro.

Analisando, no entanto, o exemplar em anexo ao Relatório, este Relator converteu o

processo em Diligência sob n*" 128/2001, em 12/12/2001, apontando, detalhadamente, todos
os aspectos que deveriam ser revistos pela Instituição proponente, assinando-lhe o prazo de 30
(trinta dias), para que a Instituição adotasse as medidas ali indicadas, de tal forma que o
Estatuto, com as alterações suscitadas, apresentasse adequação técnico-jurídica e ao
ordenamento jurídico vigente.
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Apesar do prazo conferido, somente em 27/5/2003 foi encaminhado pela SESu/MEC a
este Relator o Relatório da CGLNES 344/2003, informando que a Instituição atendeu as

diligências solicitadas e acostado aos autos a documentação necessária à aprovação das
alterações, na forma requerida pela Instituição, entendendo aquela Coordenação que a matéria
está em condições de ser apreciada por esta Câmara,tendo concluído nos seguintes termos:
"Pelo encaminhamento do presente processo à deliberação da
Câmara de Educação Superior dó Conselho Nacional de Educação,

sugerindo as alterações do estatuto da Universidade Severino Sombra-USS,
instituição de ensino superior com limite territorial de atuação circunscrito

ao município de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, mantida pela
Fundação Severino Sombra-FUSVE, com sede no município de Vassouras,
Estado do Rio de Janeiro

O Relatório SESu/GAB/CGLNES 344/2003 apenas repete, com reordenação dos

parágrafos ou tópicos, o de n° 0095/2001, que ensejou a Diligência. Com efeito, não tendo o
Relatório 344, de 27/5/2003, feito remissão aos aspectos que teriam sido atendidos pela

Instituição, este Relator constatou que a Diligência, efetivamente, não fora cumprida
integralmente, como informara a CGLNES. Com efeito, alguns itens não foram refeitos, como
serão indicados neste Parecer, para que não se retarde mais ainda uma Diligência datada de
12/12/2001.

Desta forma, para que se submeta à aprovação da Câmara as alterações do Estatuto da
Universidade proponente, importa que aquela Instituição considere alterada a redação pelo
menos dos seguintes dispositivos:

a) tratando-se da representação estudantil nos colegiados, em respeito à Lei especial
mencionada na alínea "g" da Diligência, nos artigos 18, inciso Xll,42 inciso III, 54 inciso III,
e 57 inciso V, deve ser supressa a expressão "em votação secreta de seus pares", posto que a

organização e o funcionamento de entidades representativas do corpo discente dar-se-ão na
forma como estabelecerem os seus estatutos aprovados em assembléia geral ou congressos,

conforme cada caso previsto na Lei 7.395/85, vedada expressamente a ingerência da
Instituição de Ensino na espécie, tal como aliás, a Instituição observara no artigo 21, inciso
VIII, atenta à Diligência;

b) no art. 62 § 2, leia-se " aprovados pelo Conselho Universitário-CONSU". Com
efeito, não pode permanecer a expressão no plural("pelos Conselhos Superiores"- sic), pois
essa competência está definida no art. 19 §§ 4 e 6 do Estatuto ora analisado, evitando-se, desta
forma, conflito de competência.

c) o Art. 76 também deva ser revisto; onde se lê " pelos Conselhos" leia-se "pelo
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE", coerente com o Art.22 do
Estatuto;

d) no art. 87, onde se lê"observada as normas pertinentes", leia-se"observadas...";
e) finalmente revisão quanto a forma técnico-jurídica dos dispositivos, especialmeAte

os incisos, nos quais ainda se constatam incorreções, que podem ser sanadas quandblda
impressão do Estatuto^^^-^-í
\|/
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Consideram-se, portanto, feitas as correções supramencionadas, para efeito de

aprovação das alterações propostas e em cumprimento à Diligência CNE/CES 128/2001.
n - VOTO DO(A)RELATOR(A)

Voto favoravelmente à aprovação das alterações propostas para o Estatuto da
Universidade Severino Sombra-USS, mantida pela Fundação Educacional Severino Sombra,
ambas com sede na cidade de Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, feitas as correções
indicadas neste Parecer.

Brasilia-DfLS de «alho de 2003.

Conselheh

Carlos Almeida da Silva- Relator

in -DECISÃO DA CAMARA

A Câmara de Educação Superior aprpva por unanimidade o voto do(a) Relator(a).
Sala das Sessões, 8 de julho de 2003.

Coi^elheiro Efi^^^^uiar Mm^Aão-Presidente
Conselheiro Edsoéd^^^eiraNunes-^Xlceíreside^
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Brasília, 27 de maio de 2003.

Elias Carlos SelemeDo^

De acordo, / VOt
Carlos Roberi,^_^ntunes dos Santos
Secretário de Educação Superior
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analise de estatuto/universidade pública - COMPATIBILIZAÇÃO COM A LDB
Processo n." 23000.006356/2000-61
Natureza jurídica
A-3

Fundação Educacional Severíno Sombra•FUSVE
Informações básicas

|S;Í-| Denominação da Instituição(D.2306 8°)
Limite territorial de atuação(D. 2306 11)
BSTs^i

l
I
II

I Formação profissional(II)
\ Desenvolvimento da pesquisa (III)
I Difusão do conhecimento(IV)
I Integração com a comunidadeÇVI^
Estrutura organizacional

Gestão democrática (colegiados):escolha e proporção docente
Escolha de dirigentes(L. 9192 16)requisitos

Autonomia nas atribuições e competências(Lei 9394,53/54)
Órgãos suplementares — enumeração e gestão
I ^ I Organização acadêmica
I IE ítrutura organizacional
I

I j Gestão democrática(colegiados):escolha e proporção docente
tg:|Organização patrimonial e financeira

I Composição patrimonial e sua disponibilidade
feríiI Composição financeira — receitas e despesas
|lÍá|Competência da Mantenedora
I Documentação necessária
toll Ofício de encaminhamf^nTõ
í

Estatuto em vigor

1#^

Ata de aprovação da proposta estatutária
Três vias da proposta estatutária

l'íí?S

I Relação dos cursos instalados e dos reconhecidos(n° e data dos atosl

Observações:

Data da análise: 27/05/2003

lES: Universidade Severíno Sombra

