
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE 

 

REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

Estabelece as normas referentes ao 

funcionamento do colegiado de curso dos 

cursos de graduação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 1º O Colegiado do Curso é um órgão normativo, consultivo e deliberativo, que se ocupa das 

questões do curso, inclusive do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 

Art. 2º Os Colegiados de Cursos, na modalidade presencial, são constituídos por todos os 

professores ativos do curso, e, nos cursos na modalidade a distância, por todos os 

professores/tutores a distância. 

 

Parágrafo Único. O colegiado do curso deliberará, em primeira chamada, com quórum de 

metade mais um dos representantes dos docentes do curso na modalidade presencial, e com 

metade mais um dos representantes dos docentes/tutores na modalidade a distância, e, em 

segunda chamada, 30 (trinta) minutos após o horário inicialmente agendado com os 

representantes que estiverem presentes. 

 

Art. 3º O Colegiado de Curso contará com a representação do corpo discente. 

 

§1º A representação do corpo discente será composta por, no mínimo, 1 (um) representante do 

corpo discente e, no máximo, 5 (cinco) representantes. 

 

§2º O representante discente será indicado pelos alunos e referendado pelo Coordenador do 

Curso. 

 

Art. 4º Compete ao Colegiado de Curso: 

 

I - Ser órgão de deliberação do curso; 

 

II - Discutir e aprovar os programas, perfil profissional e objetivos gerais do curso,  

 

III - Analisar os resultados das avaliações do curso, bem como propor e acompanhar as ações de 

melhoria; 

 

IV - Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso ou outro trabalho técnico proposto pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) ou de qualquer outro órgão que a legislação educacional vigente 



 
prescreva, que, após, será encaminhado pela Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE da Instituição; 

 

V - Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação;  

 

VI - Exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas pelo 

Regimento da Instituição; 

 

VIII - Oferecer subsídio, no que for relativo ao curso, às matérias encaminhadas aos conselhos 

superiores. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 5º A gestão de cada curso será realizada por meio do Colegiado de Curso, sempre presidido 

por seu coordenador, conforme especificado no Regimento da Instituição e neste Regulamento, 

da seguinte forma: 

 

§1º O Colegiado de Curso reunir-se-á, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e, 

extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso, lavrando as respectivas atas. 

 

§2º As decisões do Colegiado de Curso serão tomadas pela maioria de votos dos presentes. 

 

Art. 6º Os casos omissos neste Regulamento serão tratados pela Pró-Reitoria de Graduação e 

Pós-Graduação. 

 

Art. 7º Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio de Sergipe. 

 


