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O  Presidente  do  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  -  CONSEPE  da

Faculdade Cathedral no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a decisão do Plenário, em sessão Ordinária realizada no dia 09

de abril de 2020.

R E S O L V E:

Art. 1º- Ajustar é equiparar o Plano de Desenvolvimento Institucional, baseado no Artigo

n° 36 do Regimento Institucional da Faculdade Cathedral, uma vez que ocorre divergência

no número de componentes do colegiado de curso.  Considerando que a correção não

interfere na formulação das propostas.

§1º Onde se lê: Colegiados de Curso

Representatividade: O Colegiado de curso será constituído: pelo Coordenador de Curso

(Presidente),  por  cinco docentes  da área de conhecimento  do curso  e  dois  docentes

representantes  de  outra  área  do  conhecimento,  dois  representantes  discentes,  para

mandato de um ano.

§2º Leia-se: Colegiados de Curso

Representatividade: O Colegiado de Curso será constituído: pelo Coordenador de Curso

(Presidente), por 2 (dois) docentes que participam da integralização do currículo pleno do

respectivo Curso, para mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos; por 2 (dois)

representante discente, dentre alunos matriculados no respectivo Curso,  indicado pelo

órgão representativo, ou equivalente, para mandato de 2 (dois) anos.
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    Art. 2º- A presente Resolução entra em vigor, ficando revogadas as disposições em 

contrário.

Boa Vista/Roraima, 13 de abril de 2020.

Prof. Dr. Bismarck Duarte Diniz
Diretor Acadêmico
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