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O Presidente do Conselho Universitário (CUNI) da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas atribuições 
estatutárias, e em conformidade com o que foi deliberado em sua reunião realizada no dia 21 de julho de 2020, 
torna pública a proposta de revisão do Regimento Geral da UFLA, elaborada pela Comissão constituída pela 
Portaria Reitoria nº 741/2020. 
 
Poderão propor alterações à proposta de redação do Regimento Geral docentes, técnico administrativos e 
discentes regularmente matriculados, desde que as propostas não infrinjam o disposto no Estatuto da UFLA, 
aprovado em 30/6/2020. 
 
As propostas deverão ser enviadas por meio do link https://docs.google.com/forms/d/1OC61AK5Wx-
2R9kaqJ5OHu8aKw3fSnjPSFajh9g9vdtc/edit 
 
Os interessados em se manifestar deverão cadastrar suas propostas até o dia 20 de outubro de 2020, a fim de 
que sejam atendidos os prazos abaixo: 
 
 

Publicação desse Edital 1º/10/2020 

Envio de propostas pela comunidade universitária Até 20/10/2020 

Sistematização das propostas pela Secretaria do CUNI Até 23/10/2020 

Envio da sistematização das propostas à Comissão constituída pela Portaria Reitoria nº 
741/2020 

23/10/2020 

Manifestação da Comissão constituída pela Portaria Reitoria nº 741/2020 Até 27/10/2020 

Envio do texto apreciado pela Comissão às Câmaras de Assessoramento do CUNI 27/10/2020 

Manifestação das câmaras do CUNI quanto ao texto proposto pela comissão revisora e 
quanto às propostas enviadas pela comunidade universitária 

Até 6/11/2020 

Convocação do CUNI 9/11/2020 

Reunião do CUNI para apreciação e deliberação sobre o texto do Regimento Geral 16/11/2020 

 
Não serão aceitas propostas enviadas por outros meios e em outros formatos. 

 
O Estatuto da Estatuto da UFLA aprovado em 30/6/2020 encontra-se disponível em:  
https://drive.google.com/file/d/1PqLKR5L8jH8hGC-TSUobtgPffiSXn8iv/view?usp=sharing 
 
O Regimento Geral elaborado pela comissão constituída pela Portaria 741/2020 encontra-se disponível em:  
https://drive.google.com/file/d/1PhE1InPkbFEqe6i919ohIS2oeywEJvx-/view?usp=sharing 
 

  
Lavras, 1º de outubro de 2020. 

 
 
 

JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JÚNIOR 
Presidente do Conselho Universitário 
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