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I-RELATÓRIO
O presente trata de pedido de aprovação do Estatuto da Universidade Federal Rural da

Amazônia destinada a compatibilizar os atos legais da lES requerente com o novo regime
legal da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e das normas que lhe são regulamentares.
Numa primeira análise, foram encontrados aspectos não condizentes com a legislação
em pauta, tendo o processo baixado em diligência para que fossem procedidos os ajustes
pertinentes. Cumprida a diligência pela lES, retomou o processo para análise.
O exame do documento procedido pela CGLNES/SESu/MEC pautou-se nos tópicos
constantes da planilha de verificação que instrui o processo, de acordo com a seguinte ordem:
informações básicas, objetivos institucionais, organização administrativa, organização
acadêmica, organização patrimonial e financeira e documentação necessária.
Após o exame de cada um dos tópicos, a CGLNES,pronunciou-se:
''Numa abordagem de conjunto, percebe-se que a proposta estatuária está
compatível com os princípios e diretrizes constantes no ordenamento positivo vigente
para a educação nacional. Ressalta-se a adequação ao art. 206 da Constituição
Federal, à Lei 9.294/96 e à legislação regulamentar infra-legal.
Tendo a Instituição atendido as diligências solicitadas e acostado aos autos a
documentação necessária à aprovação ora requerida, entende-se que a matéria está
em condições a ser apreciada pela Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação"

Em conclusão, a CGLNES manifestou-se pelo encaminhamento do processo à
deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, sugerindo a
aprovação do estatuto da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, instrtuição de

ensino superior com limite territorial multiespacial, com atuação em toda a Amazônia

brasileira, autarquia especial, com sede no município de Belém^no Estado do Pacá»v )

ZÍIBIBCI/SI77/SOS
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II - VOTO DO RELATOR

Acompanho o Relatório SESu/GAB/CGLNES 428/2003 e voto favoravelmente a

aprovação do Estatuto da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Instituição de
ensino superior com limite territorial multiespacial, com atuação em toda a Amazônia
brasileira, autarquia especial, com sede no município de Belém, no Estado do Pará.

Brasília-DF, 04 de agosto de 2003

Conselheiro Arthur Roquete de Macedo- Relator

•

Fedido de Vistas

Chamou atenção o voto do Relator, que tem o seguinte teor: ''Acompanho o
Relatório SESu/GAB/CGLNES 428/2003 e voto favoravelmente a aprovação do Estatuto da
Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Instituição de ensino superior com limite
territorial multiespacial, com atuação em toda a Amazônia brasileira, autarquia especial, com
sede no município de Belém, no Estado do Pará", que, no meu entender, contraria
flagrantemente a legislação.

Inicialmente analisamos a Lei n° 10.611, de 23 de dezembro de 2002 que
"dispõe sobre a transformação da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, em Universidade

Federal Rural da Amazônia e dá outras providências", verificando no seu art. 1°, que a nova
universidade tem sede e foro no município de Belém, capital do Estado do Pará. Não consta
de qualquer outro dispositivo da referida Lei, menção ao denominado "limite territorial
multiespacial", dando à nova instituição o direito de atuação em toda a Amazônia.
O dispositivo consta do Parágrafo único do artigo 1°, do Estatuto proposto,
com o seguinte teor: "A Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, instituição
multiespacial, com atuação em toda a Amazônia brasileira, tem como sede e foro a cidade de
Belém, capital do Estado do Pará".

0 dispositivo supra fere frontalmente o artigo 53, inciso 1, da Lei 9.394/96,
que diz:
Art. 53 - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades,
sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

1 - Criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação
superior previstos nesta Lei.

O dispositivo estatutário fere igualmente o Artigo 10, do Decreto
3.860/2001, que tem a seguinte redação: "As universidades, mediante prévia autorização do
Poder Executivo, poderão criar cursos superiores em municípios diversos de sua sede, definida
nos atos legais de seu credenciamento, desde que situados na mesma unidade da federação".

Assim que tomou conhecimento do pedido de vistas, o Magnífico Reitor
"pró-tempore", da Universidade Federal Rural da Amazônia, Prof. Dr. Manoel Mathias

Tourinho, fez contato telefônico com este Relator e enviou posteriormente, em 13/8/2003,
FAX com o seguinte teor: "Manifesto concordância com a alteração do Parágrafo Único do
Artigo Prmeiro, do Estatuto da UFRA, que passa a ter a seguinte redação: A Universidade

Federal Rnral da Amazônia - UFRA,tem como sede e foro a cidade de Belém,capital do Estado
do ParáJ'
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• Considerações Especiais

Entende este Relator que além das considerações efetuadas sobre a ilegalidade
constante no texto do Estatuto em exame, fato grave está a exigir um posicionamento desta
Câmara.

A Lei 9.131, de 24/11/95, alterada pela Medida Provisória 2.216, de 31/8/2001, que
criou o Conselho Nacional de Educação cometeu à SESu a responsabilidade de elaborar
relatório técnico sobre os vários assuntos sobre os quais a Câitiara de Educação Superior
deveria se manifestar, não dotando o CNE de Assessoria Técnica ou Jurídica. Ou seja: a
responsabilidade da instrução dos processos é da SESu/MEC.
No caso da análise do Estatuto e Regimento foi proposto um roteiro pela SESu,
aperfeiçoado por esta Câmara e aprovado pelo Parecer 282/2002, com o objetivo de facilitar o
trabalho de aiáüse e diminuir o rísco de aprovar dispositivos que ferissem a legislação
vigente.
No caso era exame, poderia p^ecer que o eminente Conselheiro Arthur Roquete de
Macedo teria incorrido em equivoco. Todavia, devem ser citados dois trechos do Relatório
SESu/GAB/CGLNES 428/2003, que instruiu o processo: "A proposta estatutária menciona a
existência de campi em funcionamento ou unidades fora de sede, haja vista que é uma instituição
multíespacial, com atuação em toda Amazônia brasileira". "Pelo encaminhamento do presente
processo à deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
sugerindo a aprovação do estatuto da Unhersidade Federal Rurai da Amazônia - ÜFRA,

instituição de ensino superior com limite territorial multicspacial, com atuação em toda
Amazônia brasileira, autarquia especial,com sede no município de Belém, Estado do Pará".
Deve ser ressaltado que ao contrário do que afirma o Coordenador-Geral da CGLNES
da SESu/MHC, em nenhum dispositivo da proposta estatutária apresentada é mencionada a
"existência dc campi em funcionamento ou unidades fora de sede".

Por outro lado sugerir que esta Câmara aprove o Estatuto concedendo à Instituição
'limite territorial multiespacial, com atuação em toda a Amazônia brasileira", é induzir a
flagrante desrespeito à legislação.
Desconhece a CGLNES que quando se aprova um campus ou unidade fora de sede
estes têm que expressamente constar do Estatuto da Univ^idade.
•

VOTO

Diante do exposto, voto favoravelmente à aprovação do Estatuto da Universidade
Federal Rural da Amazônia- UFRA. com sede e foro na cidade de Belém, no Estado do Pará,
dev0HÍo o Pará^afo único do art^o 1 10^ a nova redação proposta pela universidade, com o
seguinte teor:"A Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA tem como sede e foro a
cidade de Belém, capital do Estado do Pará."

BrasUia-DF. 01 de outubrade 2003.

Conselheiro Lauro Ribas Zinímer - Rêlator

zioM/sm^os

Processo: 23000.005177/2003-59

III - DECISÃO DA GAMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade, tendo o Conselheiro Arthur
Roquete de Macedo aceitado o voto do Conselheiro Lauro Ribas Zimmer.

Brasíli^DF. 01 de outubro de 2003

ConselheirVtfre^de AguiarM^anhão- Presidem
Conselheiro^Edsc^de Oliveirai^unes - Vice-Presidente

Zimmer/SITT/SOS
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Interessado

Universidade Federal Rural da Amazônia

Assunto

Aprovação de Estatuto - Compatibilizaçào
com a LDB

I-HISTÓRICO

Trata-se de pedido de aprovação do estatuto da Universidade Federal Rural da Amazônia
destinada a compatibilizar os atos legais da lES requerente com o novo regime legal da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e das normas que lhe são regulamentares.
Numa primeira análise, foram encontrados aspectos não condizentes com a legislação em
pauta, tendo o processo baixado em diligência para que fossem procedidos os ajustes pertinentes.
Cumprida a diligência pela lES,retomou o processo para análise.
Acompanha o expediente acima mencionado, a seguinte documentação: ata da reunião do
colegiado máximo da instituição, 03 vias da proposta de estatuto e os dados dos cursos que
ministram.
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n-ANALISE

A análise,segue os tópicos constantes da planilha de verificação que instrui o processo, na
seguinte ordem: informações básicas, objetivos institucionais, organização administrativa,
organização acadêmica, organização patrimonial e financeira e documentação necessária.
A lES exibe no art. 1® da proposta denominação compatível com a legislação (ait 8®, I,
do Dec. n® 2.306/97), apontando seu ato de criação e a localidade em que tem sede. O mesmo
artigo dispõe sobre a natureza jurídica da entidade mantenedora, pessoa j.urídica de Direito
Privado devidamente constituída. '

A Universidade não possui, até a presente data, estatuto-em.vigor. A lES foi criada pela

Lei n® 10.611, de 23 de Dezembro de 2Ò02, a qual dispõe sobré a transformação da Faculdade-de
Ciências Agrárias,do Pará em--Universidade Federal Rural dá Amazônia e dá outras
providências.

A proposta estatutária menciona a existência de campi em funcionamento ou unidades
fora de sede, haja vista que é uma instituição multiespacial, com atuação em toda Amazônia
brasileira.

O art. T da proposta demonstra que os objetivos institucionais são compatíveis com os da
educação superior, consignados no art. 43, da Lei n° 9.394/96.
A lES explicita sua estrutura organizacional administrativa no artigo 10 da proposta, em
que estão identificados órgãos colegiados com competência deliberativa. Os dispositivos que
apontam as composições desses órgãos colegiados indicam que seus integrantes exercerão
mandato, tudo apontando para uma gestão democrática. Fica preservada a autonomia da vontade
acadêmica nesses colegiados, porquanto compostos na mmoria por docentes.
O mesmo ocorre em relação ao dirigente máximo da lES, o qual, embora indicado pela
mantenedora, é investido em mandato a prazo certo. O artigo 26 da proposta de estatuto
estabelece que o Reitor será nomeado pelo Presidente da República, após eleitos pelo voto

paritário, direto e secreto dos seguimentos que compõem a comunidade universitária, para um
mandato de 04(quatro) anos, podendo haver recondução.

A proposta de estatuto prevê, ainda, a existência de órgãos suplementares na estrutura da
lES (art. 8®, parágrafo único).

A estrutura organizacional acadêmica está identificada nos arts. 32 da proposta onde se
vê que a divisão da academia está estratificada em unidades de ensino (institutos), sendo que em
sua estrutura se insere um colegiado de instituto atendendo, também neste passo, o princípio da
gestão democrática, eis que tais conselhos são compostos, em sua maioria, por docentes.

A proposta de delimitação da autonomia universitária, contida nos arts. 2®, 3®, 4®, 5® e 6°
da proposta, encontra-se em plena consonância com o que prescreve o art. 53, da Lei n°
9.394/96. O art. 1®, caput reza que a lES rege-se pela legislação do ensino.-No art. 39, vale
ressaltar que a proposta submete a criação, modificação e extinção de cursos de graduação e pósgraduação ao disposto na legislação. As atribuições deliberativas e normativas dos Colegiados
são compatíveis com as limitações à autonomia universitária previstas no art. 53 da LDB. Da
mesma forma, a proposta consigna expressamente a necessidade do envio aos órgãos
competentes do sistema federal de ensino de/quaisquer alterações procedidas no estatuto.
Os arts. 57, 58, 59, 60, 61 e 62,tratam da ordem econômico-financeira da lES, apontando
os recursos financeiros e o patrimônio,da Universidade. Os arts. 57 e 58, especialmente, definem
as relações da lES como unidade orçamentária do Poder Executivo da União.
Numa abordagem de conjunto, percebe-se que a proposta estatutária está compatível com
os princípios e diretrizes constantes no ordenamento positivo vigente para a educação nacional.
Ressalta-se a adequação ao art. 206 da Constituição Federal, à Lei 9.394/96 e à legislação
regulamentar infi"alegal.
Tendo a Instituição atendido as diligências solicitadas e acostado aos autos a

documentação necessária à aprovação ora requerida, entende-se que a matéria está em condições
de ser apreciada pela Câmarà de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

m-CONCLUSÃO

Pelo encaminhamento do presente processo à deliberação da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, sugerindo a aprovação do estatuto da Universidade
Federal Rural da Amazônia - UFRA, instituição de ensino superior com limite territorial
multiespacial , com atuação em toda Amazônia brasileira, autarquia especial, com sede no
município de Belém, Estado do Pará.

Brasília, O"© de julho de 2003.

Elias Carlos Seleme

Coordenador-Geral de Legislação e Norni

nsino Superior

SESu/MEC

De acordo.

-Carlos Robeí^ç/ANtünes dos Santos
Secretário de Educação Superior
SESu/MEC

ECSD/PPA
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Informações básicas

1

Denominação da Instituição (D. 2306 8®)

1 ArL 1®,caput

1

X

1

1

J Limite teiritorial de atuação(D.2306 11)

1 Art 1®, caput

l

X

1

1

lArtl®,§l®

1

X
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1 Art 7®,a

1
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1

1

Sede

1 2 1 Objetivos institucionais(LDB 43):
1

jEstimulo cultural(I)

( Mf1 Formação profissional(II)
Ülgl Desenvolvimento da pesquisa(m)

1 Artr,b

1

X

1

1

1 Art7®,c

1

X-

1

1

HSl Difiisâo do conhecimento(IV)

|Artr,d

1

X

1

1

llKI Integração com a comunidade(VI VII)

lArtr,g

1

X

1

1

IgílOrganizaçüo administrativa
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1 Art 10

1

X

1

1

mi Gestão democrática (colegiados):escolha e proporção docente

1 Art 14

1

X

1

1

lâJ Escolha de dirigentes(L. 9192 16)requisitos

1 Art 26

1

X

1

1

ífl^l Autonomia nas atribuições e competências(Lei 9394,53/54)

1 Arts.2®, 3®,4®,5®e6®

1

X

1

1

1 Art 8°,§ único

1

X

1

1
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1

1

1 Art 36

1

X

1

1

[Art 57

1 Arts 59,60,61 e62
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1
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1 Art 60
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1
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X

1

1

1

1

1
1

X
X

1
1

1
1

X

1

1

Estrutura organizacional

Órgãos suplementares ~ enumeração e gestão

if1 Organização acadêmica
Estrutura organizacional
í'

.

^

. 1^32

Gestão deinocrática (colegiados):escolha e proporção docehte
Organização patrimonial e financeira
.

Composição patrimonial e sua dispombilidade

ÍSJÍI Composição financeira-receitas e despesas
l Orçamento intemo -elaboração e execução

M-Documentação-necessaria
Oficio de encaminhamento

ISiSI Estatuto em vigor
Ata de aprovação da proposta estatutária

1

•|;^|Três vias da proposta estatutária

1

Relação dos cursos instalados e dos reconhecidos(n® e data dos atos)

..

, •'
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