FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS
COLEGIADO DISCENTE

REGIMENTO

CAPÍTULO I
Da denominação e seus fins

Art. 1º - Da denominação
O Colegiado Discente (CD) do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica da Faculdade de Tecnologia
SENAI Theobaldo De Nigris é um órgão de natureza consultiva representante do Corpo Discente do referido
curso.

Art. 2º - Seus fins
I. Representar os interesses do corpo discente do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica;
II. Estabelecer um canal de comunicação entre a parte que a representa e a instituição;
III. Promover a aproximação e solidariedade entre os corpos discentes, docentes e administrativo da
Faculdade de Tecnologia SENAI Theobaldo De Nigris e da Escola SENAI Theobaldo De Nigris e Felício
Lanzara;
IV. Promover a integração dos ingressantes e dos discentes;
V. Zelar pelo patrimônio físico e moral assim como pela imagem da instituição, e também pela qualidade
de ensino do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica;
VI. Promover, organizar e realizar eventos de todas as ordens visando à complementação e o
aprimoramento da formação universitária;
VII. Incentivar a difusão cultural e os conhecimentos relacionados com o Curso Superior de Tecnologia em
Produção Gráfica;
VIII. Encaminhar proposições de alunos aos professores, coordenadores e direção.

Capítulo II
Da estrutura
Art. 3- Da composição
A organização do CD tem por base a participação ativa de todos os membros representados por indicações
definidas por votação de maioria simples;
I. Cada aluno/a indica um/a aluno/a para ser o representante de classe;
II. O/A aluno/a mais votado/a será o/a representante de classe;
III. O/A segundo/a aluno/a mais votado/a será o/a o suplente do /a representante de classe;
IV. A posição de membro representante é uma atribuição voluntária, sendo ao eleito, concedido o direito de
não aceitar essa incumbência.

§ 1º: Os membros discentes, representantes de classe têm direito a voz e voto, no Colegiado Discente;
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§ 2º: Os membros discentes suplentes, representantes de classe, somente terão direito a voz e voto
quando na ausência dos titulares;
§ 3º: As faltas injustificadas em número de 3 (três) incorrerão na perda do mandato do representante,
sendo entã9 substituído pelo suplente e consequentemente convidado a substituí-lo o terceiro colocado
na votação;
§ 4º: O mandato do representante será restrito a permanência deste no curso.

Capítulo III
Das competências e atribuições

Art. 4 -Compete ao Colegiado
I.

Estabelecer canal de comunicação entre a parte que representa e a instituição;

II.

Reunir-se com a Direção e a Coordenação, periodicamente ou quando solicitado em caráter
extraordinário;

III.

Representar o corpo discente, quando solicitado;

IV.

Corroborar no sentido de cumprirem-se as ações descritas no Art. 22 deste;

V.

Encaminhar proposições de alunos aos Professores, Coordenadores e Direção.

Art. 5- São direitos dos membros
I.

Participar em todas as reuniões do CD com voz e voto quando titulares ou substituindo os mesmos;

II.

Propor políticas, programas, encaminhamentos, instruções itens de regulamentos e alterações de

III.

Solicitar pareceres e pedir vistas a processos.

instrumentos normativos;

Art. 6º- São deveres dos membros
I.

Comparecer às reuniões do colegiado ou justificar ausência antecipadamente;

II.

Manter fiel observância dos itens previstos no Art.4 º deste Capítulo;

III.

Manter sigilo sobre assuntos tratados no CD, que não sejam autorizados para divulgação;

IV.

Manter sigilo sobre a natureza e os conteúdos de assuntos tratados em tramitação que não sejam
autorizados para divulgação.

Capítulo IV
Do funcionamento
Art. 7º - Das reuniões
O CD se reunirá ordinariamente duas vezes por ano, em maio e novembro, ou tantas vezes quantas forem
necessárias em caráter extraordinário mediante convocação do Diretor ou do coordenador;

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Escola SENAI
“Theobaldo De Nigris”
Faculdade de
Tecnologia SENAI
Theobaldo De Nigris

Rua Bresser, 2315 - Mooca
CEP 03162-030 São Paulo SP
Tel.: (11) 2797 6333 / Fax: (11) 2797 6307
e-mail: senaigrafica@sp.senai.br
site: http://grafica.sp.senai.br

§ único: O CO poderá se reunir por convocação e sob presidência de qualquer um de seus membros, a
partir de solicitação expressa por no mínimo dois terços do total dos membros, antes notificada a
Direção da Faculdade.

Art. 8º Das convocações
As reuniões do Colegiado ocorrerão em primeira convocação com maioria mínima de dois terços do total de
membros e em segunda convocação, decorridos 30 minutos, com os membros presentes.

§ 1º: As convocações devem ser feitas com no mínimo 72 horas de antecedência mediante contato
expresso com os membros, efetuado de forma mais conveniente desde que devidamente
documentadas.

§ 2º: Cada reunião será iniciada com o estabelecido no § anterior e a leitura da ata da reunião anterior.
Somente constarão nas atas, as deliberações finais. Exceto quando houver solicitação expressa de
aluno membro para o registro de pronunciamento, voto individual ou informações consideradas
relevantes.

Art. 9º -O suporte de secretaria ao Conselho será aportado pela Coordenação.

Capítulo V
Das disposições finais

Art. 10º - Dos casos de urgência
Casos omissos e de urgência serão resolvidos pela Direção da Faculdade.

São Paulo, 12 de junho de 2019.
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