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Sio Luis -- Maranhio

RESOLU(Ao N ' 238-CONSUN, de I ' de julho de 2015

Aprova o Regulameltto Disciplinar
do Compo Discente da Universidade
Federal do Maranh&o.

O Reitor da Universidade Federal do Maranhao, na qualidade de
PRESIDENTE DO CONSELH.O UNIVERSITARIO, no uso de suas atribuig6es
estatutgrias e regimentais;

Considerando o disposto no artigo 207 da Constituigao da Reptiblica
Federativa do Brasil;

Considerando a recomendagao oo 04/2013/AKIN/PRMA do
Minist6rio Pi3blico Federal;

Considerando a importancia da aprovagao de regulamento para
efetivagao das disposig6es contidas no Regimento Gerd da Universidade Federal do
Maranhao;

Considerando a necessidade de instituir uma estrutura normativa que
discipline as condutas do corpo discente da Universidade Federal do Maranhio e estabelega as
respectivas penalidades;

Considerando ainda, o que consta do Processo n ' 10318/2014-11 e o
que decidiu o referido conselho em sessio delta data;

R E S O L VE.

Art. I ' Aprovar o Regulamento Disciplinar do Corpo Discente da
Universidade Federal do Maranhgo.

Art. 2o Estabelecer as normas que regem as condutas dos discentes
matriculados e registrados nos diversos curses e programas

presenciais ou nio presenciais oferecidos nesta Instituigao de Ensino Superior.

Art. 3 ' A presents Resolugao intra em vigor na data de sua publicagao e
revoga as disposig6es contrgrias.
D6-se ci6ncia. Publique-se. Cumpra-se.
Sio Luis, I ' de julho de 2015.

Prof. Dr. NIXTAI.INO SAI,GADO pii;no
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ANEXO UNICO DA RESOLUgAO N ' 238-CONSUN, de I ' de julho de 2015.
REGULAMENTO DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE DA UNIVERSIDADE

FEDEliAL DO MAliANHAO

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

Art. I ' O presents Regulamento Disciplinar do Compo Discente tem por
objetivo regulamentar as disposig6es contidas no Regimento Gerd da

Universidade Federal do Maranhio .

CAPITULO ll
DO CORPO DISCENTE

Art. 2' O compo discente da Universidade Federal do Maranhio 6 constituido
por alunos regulamlente matriculados ou registrados nos diversos

curios e programas presenciais ou nio presenciais oferecidos pda Instituigao.

CAPITULO lll
DOS DIREITOS E DEVERES DO CORPO DISCENTE

Art. 3' Sio direitos dos integrantes do corps discente:
1. Receber educagao de qualidade, que promova o seu
desenvolvimento profissiona] e humano;
11. Participar das atividades curriculares e extracurriculares
oferecidas aos alunos, compreendidas polo ensino, pesquisa e
extensao, desde que atendidas as nomlas da Instituigao especfficas
para tal;
111. Recorder das decis6es dos 6rgaos administrativos da Instituigao
para os de hierarquia superior, nos termos do Regimento Gerd da
UFMA;
IV. Frequentar as depend8ncias da Instituigao observando as
normas e autorizag6es de acesso e pemian6ncia;
V. Ter acesso a informag6es sabre as atividades, programas e
projetos realizados pda Instituigao, bem como dos procedimentos
adotados, normas e regulamentos vigentes dirigidas aos discentes, na
to rma da lei:
VI. Ter sua integridade fisica e moral respeitada no 3mbito da
Instituigao;
VII. Participar de consulta pr6via a Comunidade Universitfria para
escolha da lista triplice que serf submetida ao Co16gio Eleitoral
Especial da UFMA, na forma da lGiC da Resolugao vigente;
VIII. Participar das eleig6es para Diregao de Centro, das subunidades
acad6micas, na forma da Resolugao vicente;
IX. Participar de eleig6es e atividades de 6rgaos de representagao
estudantil, quando aluno de curso regular, presenciais e ngo
presenciais, votando ou sendo votado, nos termos das resolug6es da
UFMA;
X. Apresentar sugest6es para a melhoria dos recursos humanos,
materials e do processo ensino-aprendizagem;
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XI. Usufruir dos servigos de assist6ncia estudantil nos termos das
resolug6es e portarias da UFMA, quando disponiveis;
XII. Ter acesso aos sous registros acad&micos e aos dados pessoais
constantes no Banco de Dados da UFMA.

Art. 4' S3o deveres dos integrantes do Compo Discente:
1. Participar efetivamente das atividades de ensino, pesquisa e
extensao, objetivando o maior aproveitamento, com dedicagao,
respeito e atengao;
11. Manter o decoro e boas prgticas em sous atos e atitudes para
defesa da manutengao, prestfgio e crescimento da Instituigao;
111. Comparecer, quando convocado, is reuni6es de 6rgaos
colegiados, reitoria e pr6-reitorias, subunidades acad6micas e
respectivos colegiados para conhecimento ou deliberag6es a serum
adotadas;
IV. Colaborar para a conservagao, higiene e manutengao dos
ambientes e do patrim6nio da Instituigao;
V. Prestar infomiag6es aos responsaveis pda administragao
acad&mica sobre atos e fates que ponham em risco a seguranga de
colegas, servidores, visitantes ou o patrim6nio da Instituigao;
VI. Cumprir as nomlas de utilizagao de ambientes e equipamentos,
mediante pr6via autorizagao da autoridade competente;
VII. Utilizar de forma apropriada, nas depend6ncias da Instituigao,
instruments oficial de identificagao, mantendo-o em bom estado de
conservagao;
VIII.Manter silfncio nas proximidades das salas de aula,
laborat6rios, bibliotecas e demais depend6ncias da Instituigao durante
a realizagao de atividades acad6micas;
IX. Manter a guarda e responsabilizar-se por sous materiais de uso
pessoal;
X. Tratar com urbanidade os membros da comunidade acad6mica;
XI. Ser assfduo e pontual is atividades acad6micas programadas;
XII. Indenizar prejufzos causados de forma dolosa ou culposa
produzidos em bens da UFMA.

CAPITULO IV
DAS PROIBICOES E RESPONSABILIDADES

Art. 5' Aos integrantes do corps discente, em qualquer atividade de ensino,
pesquisa e extensio da Instituigao, 6 vedado:
1. Desatender is nomias internas da UFMA;
ll. Ofender a moral e a honra, com palavras de baixo cano ou
gestos, a qualquer um dos membros da Comunidade Acad6mica, no
fmbito da UFMA;
111. Usar de meios ilfcitos para auferir frequ6ncia indevida e
vantagem ilegal nos processos de avaliagao;
IV. Elaborar trabalhos, artigos, relat6rios e avaliag6es, falseando
dados e utilizar, sem refer&ncia ao autor ou sem a autorizagao
expressa do autor, informag6es,opini6es ou dados que nio sio de sua
autoria;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Fundagao Institufda nos termos da l-£i5.152 de 21/10/1966

Sio Luis -- Maranhio

4

V. Portar ou fazer uso de qualquer substincia t6xica,
entorpecentes, na forma da legislagao vigente, que altere
transitoriamente a personalidade, bem homo de materiais inflamaveis,
explosivos de qualquer natureza ou qualquer elemento que represents
perigo para si, para a comunidade acad6mica ou para os bens m6veis
e im6veis da UFMA;
VI. Facilitar a entrada de terceiros nas areas de acesso restrito da
UFMA, mediante empr6stimo de instrumento oficia] de identificagao
da Instituigao;
VII. Fumar nas depend6ncias da Instituigao, especificamente em
ambiente fechado, nos termos da legislagao vigente;
VIII. Interromper ou prqudicar as atividades de ensino, pesquisa e
extensio sem expressa autorizagao da autoridade acad6mica;
IX. Causar de fomla dolosa ou culposa, danes de qualquer natureza
aos edificios, mobilifrios, acervo bibliogrffico, equipamentos e
outros bens materiais da UFMA;
X. Fazer uso de meir material ou eletr6nico para enviar mensagens
ou sediar paginas contendo injurias, calunias, difamag6es, na forma
da legislagao vigente, contra os membros da comunidade
universitfria ou contra a pessoa jurfdica da UFMA;
XI. Retirar para si ou para outrem, documentos, livros,
equipamentos ou bens pertencentes ao patrim6nio ptlblico, de
qualquer fmbito da UFMA, sem estar fomialmente autorizado pda
chefia do setter;

XII. Consumir bebida alco61ica fora dos ambientes destinados pda
autoridade competente para a realizagao de calouradas e demais
atividades festivas;
XIII. Utilizar os microcomputadores ou outros equipamentos
eletr6nicos ou nio da Instituigao para atividades particulares;

$ 1' A desatengao is normas internal da UFMA s6 podera ser exigida
desde que seja dada ampla divulgagao dos sous respectivos

conte6dos junta ao compo discente.

$ 2' O ato de indisciplina apresenta-se coma descumprimento das normas
fixadas pda Universidade, observada a disposigao contida no

parggrafo anterior, e demais legislagao federal vigente.

$ 3' A autorizagao para consumo de bebida alco61ica deverg ser requerida
com anteced6ncia pr6via de lO (dez) dias 6teis, indicando a data e a

duragao do events comemorativo a ser realizado, e sera expedida pelo Prefeito da Cidade
Universitfria "Dom Delgado" no Campus de Sio Luis e nos demais campi ao Diretor da
1.Jnidade Acad&mica.

Art. 6' Quando comprovada materialidade do dano e a autoria do discente,
mediante o devido processo legal, este ou seu representante

legal teri obrigagao de reparar os prquizos causados por dole ou culpa ao patrim6nio da
Instituigao, no imbito da I.JFMA.
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.I)arlfgr(!Ho [/mica; Nio havendo o ressarcimento de que trata o capra/ dense artigo, os
autos servo encaminhados a Procuradoria Federal que atua junta a

Universidade Federal do Maranhio para o aluizamento da agro de ressarcimento perante a
Justiga Federal.

CAPITULO V
DAS SANgOXS DISCIPLiNARES

Art. 7' A aplicagao das medidas disciplinares, previstas nests Regulamento,
deverf ser feita sob o princfpio de que asta 6 uma pratica educativa,

sendo garantido ao discente o contradit6rio e ampla defesa, com os meios a ela inerentes
(art. 5', inciso LV, da Constituigao Federal).

Art. 8' Sio sang6es disciplinares:
1. Advert6ncia por escrito;
11. Suspensao;
111. Expulsao.

Art. 9' As sang6es disciplinares serif assentadas no registro individual do
discente e, apes decorridos 5 (cinco) anon, contados a parter do

cumprimento da pena, servo deletadas ou apagadas do respectivo registry, sob pena de
apuragao de responsabilidade do servidor que der causa.

Art. 10 Na aplicagao das sang6es disciplinares levar-se-io em consideragao a
gravidade da infragao cometida, os danos que dela provierem para

colegas, servidores e instituigao, as circunstincias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
do discente.

Pardgrafo Unico. Quando da aplicagao da penalidade de expulsao ngo sera aplicado o
disposto no art.IO.

Art. ll O Reitor 6 a 6nica autoridade competence para instauragao do
processo administrativo disciplinar e aplicagao das penalidades,

cabendo recurse ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensgo (CONSEPE), em primeira
instincia e ao Conselho Universitfrio (CONSUN), em 61tima instincia.

Art. 12 A sangao de advert6ncia escrita seri aplicada no casodo
Nio cumprimento de um ou de maid de um dos incisos

constantes do art. 4o.

Art. 13 A sangao de suspensao serf aplicada no caso reincid&ncia da sangao
disciplinar de advert6ncia escrita, no casa do ngo cumprimento de um

ou de mais de um dos incisos constantes no art. 5'.

$ 1' A sangao de suspensao sera classificada na seguinte ordem:
1. A sangao sera considerada LEVE, com suspensao de at6 2
(dais) dias tlteis, em casa de inobservfncia dos incisos 1, VI, Vll, Vlll
e Xll do art. 5';
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11. A sangao sera considerada GRAVE, com suspensao de at6 5
(cinco) dias iiteis, em caso de inobservincia dos incisos 111 a V do art.

111. A sangao serf considerada GRAViSSIMA, com suspensao de
at6 15 (quinze) dias 6teis, em caso de inobservfncia dos incisos ll e
IX a XI do art. 5'.

5' )

$ 2'

$ 3'

$ 4'

A pena de suspensao nio podera ser superior a 15 (quinze) dias 6teis

A reincid6ncia da aplicagao da penalidade de advert6ncia escrita serf
considerada sangao LEVE.

A penalidade de suspensao s6 podera ser aplicada durante o perfodo
letivo regular ou especial.

An. 14 A expulsao serf aplicada nos seguintes castes:
1. Alterar ou deturpar o tear de documentos acadfmicos oficiais da
Instituigiio, nile fazendo constar ou suprimir infomlag6es, com o fits
de obter vantagem para si ou para outrem;
11. Portar ou fazer uso de arma de fogo, na forma da legislagao
vigente, no imbito da UFMA;
111. Manger relag6es sexuais ou promover atom libidinosos em
p6blico, no imbito da UFMA;
IV. Constranger algu6m, mediante vio16ncia ou grave ameaga, a ter
conjungao carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique
outro ato libidinoso, no fmbito da UFMA:
V. Alterar o sistema informftico da UFMA mediante frauds ou
ardil, inserindo ou retirando qualquer dado, com intuito de obter
favorecimento pr6prio ou de outrem;
VI. Ofender a integridade corporal ou a saQde de outrem, no fmbito
da UFMA;
VII. Matar algu6m, no imbito da UFMA.

Pardgrafo Uttico. ApJica-se, no que couber, as circunstfncias elidentes da ilicitude
previstas no C6digo Penal.

Art. 15 A aplicagao das penalidades previstas nests Regulamento nio isenta
os discentes do ressarcimento de danes materiais causados com dolo

ou culpa ao patrim6nio da UFMA.

Art. 16 Silo consideradas circunst&ncias agravantes:
1. Cometimento de infragao mediante vio16ncia ou grave ameaga,
com emprego de amma ou com subst3ncia inflamavel, explosiva ou
intoxicante;
11. Cometimento de infragao por discente que se serve de
anonimato ou de noms fictfcio ou suposto.

AN. 17 Sio consideradas circunstfncias atenuantes:

1. Ter coeficiente de rendimento escobar igual ou superior a7
(sate);
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11. Ter participado de projeto de ensino, pesquisa e/ou extensio
coma bolsista;
111. Ter realizado atividade de monitoria;
IV. Ser infrator disciplinar primgrio;
V. Ter confessado espontaneamente a autoria da infragao;
VI. Ter procurado, por sua espontanea vontade e com efici&ncia,
logo apes o cometimento da infragao, evitar-the ou minorar-the as
consequencias, ou ter, antes do fim do processo disciplinar, reparado
o dano

CAPITULO VI
DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, DA iNVESTIGAgAO E DA INSTAURAgAO

DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 18 As irregularidades que tiverem participagao de discente deverio ser
apuradas, mediante sindicincia e uma vez confimtada a autoria e

materialidade, sera aberto o processo administrative disciplinar, assegurada ao acusado ampla
defesa

$ 1' Caberf Sindicincia quando nio for possfvel identificar autoria e
materialidade, sendo competente para a sua instauragao o Rector.

$ 2' A Sindicdncia constitui um procedimento preliminar sumgrio, com a
finalidade de investigar irregularidades cometidas por discentes, sem

forma definida, sendo dispensgveis os princfpios do contradit6rio e da ampla defesa, uma vez
que suas conclus6es nio resultario em aplicagao de penalidades.

$ 3' A Sindicincia podera ser desenvolvida por apenas um servidor.

Art. 19 Da Sindic&ncia resultarf:
1. Arquivamento do processo;
ll. Indicagao de instauragao de Processo Administrative Disciplinar
(PAD).

Pardgrafo Unicom O puzo para conclusio da sindicfncia nio exceder£ 30 (trinta) dias,
podendo ser prorrogado por igual periods, a crit6rio do Reitor.

Art. 20 As dentincias sobre irregularidades cometidas por discentes servo
objeto de apuragao, desde que contenham a identificagao e o

enderego do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a sua autenticidade, e
com indfcios de prova ou indicagao de coho obt6-las, mediante processo administrativo
formalizado na Divisio de Expedience, Protocols e Arquivo da UFMA (DEPA) ou servigo
que venha a substitui-lo.

$ 1'

discentes

Qualquer servidor ou discente da UFMA, bem como qualquer
cidadgo possui legitimidade para apresentar dentincias contra
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$2' E vedado aos servidores da UFMA a recusa imotivada de
recebimento de denancias, devendo o servidor da Divisio de

Expediente, Protocolo e Arquivo da Ul;'MA (DEPA) orientar o interessado quanto ao
suprimento de eventuais falhas.

$ 3' As dentincias an6nimas poderao ser investigadas, por meir de
Sindicancia, desde que apresentem verossimilhanga no contetldo

(relevancia e plausibilidade).

Art. 21 As dentincias contra discentes serif encaminhadas ao Coordenador
de Curso respectivo que podera, motivadamente, arquivar a dentincia

quando o faso narrado nio configurar evidente infragao disciplinar e/ou nio observar as
formalidades exigidas no artigo antecedents.

ParzfgrilHo (/mica: A decisio de arquivamento deverf ser comunicada ao denunciante
que poderf interpor recurso ao Reitor, no puzo de lO (dias), a contar

da data em que foi comunicado.
L

Art. 22 Ao receber a dentincia e verificando nio se tratar de arquivamento, o
Coordenador de Curio farc o encaminhamento desta ao titular da

Pr6-Reitoria de Assist6ncia Estudantil, que verificarf o atendimento dos requisites formais e
enviarg ao Reitor para decisio acerca da instauragao.

Art. 23 0 arquivamento ou o recebimento de den6ncia contra discentes serf
precedida da oitiva de membro da Procuradoria Federal junto a

UFMA, que emitirf parecer para decisio da autoridade competente.

Art.24 0 processo disciplinar 6 o instrumento destinado a apurar
responsabilidade do discente por infragao praticada no exercicio das

atividades acad6micas de ensino, pesquisa e extensio.

Art. 25 0 processo discipl mar seri conduzido por comissio composta de tr6s
membros, sends, obrigatoriamente um discente, um docents, que serf

o Presidents, e um t6cnico-administrativo, todos designados polo Reitor.

$ 1' O membro discente serf indicado polo Diret6rio Central dos
Estudantes da UFMA quando solicitado polo Reitor, no puzo

mgximo de 5 (cinco) dias liteis.

$ 2' Na desatengao do paragrafo antecedents, o Reitor designara um
discente de sua livre escolha.

$ 3' A Comissio teri como secretgrio um servidor t6cnico-administrative
ou um discente e, facultativamente, um servidor que nio integra a

comissio processante, designado polo Presidents.

$ 4' Nio podera participar de comissio de processo administrativo,
c6njuge, companheiro ou parents do discente acusado, consangufneo

ou afim, em linha rota ou colateral, at6 o terceiro grau.
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$ 5' Aplica-se, no que couber, as hip6teses de impedimento e suspeigao
consignadas na Lei Federal Do 9.784/1999.

Art.26 A Comissio exercerg suas atividades com independ6ncia e
imparcialidade, assegurado o sigilo do processo, na forma da

legislagao vigente, com objetivo de resguardar a honra, boa fama e integridade do discente
acusado.

$ 1' As reuni6es e as audi6ncias das comiss6es terio carfter reservado

$ 2' O processo disciplinar sera p6blico apenas para o discente acusado e
ao seu procurador devidamente habilitado nos autos e sigiloso para os

demais membros da comunidade acad6mica ou perante terceiros.

Art. 27 O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fasts:
1. Instauragao, com a publicagao do ato que constituir a comissao;
ll. Inqu6rito administrativo, que compreende instrugao, defesa e
relat6rio;
111. Julgamento.

$ 1' O ato de instauragao serf publicado no Boletim Interns da UFMA

$ 2' A Portaria de instauragao deverf canter os dados dos membros da
Comissao, o processo que sera objeto de anflise e mengao a

possibilidade da Comissio apurar os fates conexos aos ja contidos no processo principal,
sends vedado expor o nome do discente acusado no ato de instauragao.

Art. 28 0 puzo para a conclusio do processo disciplinar nio exceder£ 45
(quarenta e cinco) dias, contados da data de publicagao do ato que

constituir a comissao, admitida a prorrogagao por igual puzo.

$ 1' Quando as circunstfncias exigirem, a Comiss5o sera reconduzida
dispondo do puzo definido no cara/r deste artigo, vedada nova

recondugao ou prorrogagao apes o puzo total de 180 (canto e oitenta) dias.

$ 2' As reunites da comissio servo registradas em atas que deverio
detalhar as deliberag6es adotadas.

CAPITULO Vll
DOS PltAZOS

Art. 29 0s prazos comegam a correr a partir da data da cientificagao ou
publicagao oficial, excluindo-se da contagem, o dia do comego e

incluindo-se o do seu vencimento.

$ 1' Considera-se prorrogado o puzo at6 o primeiro dia Qtil subsequente,
se o vencimento cain em dia em que nio houver expedience ou se este

for encerrado antes do horatio nomlal de expediente.

$ 2' Os prazos expressos em dias contam-se em dias titeis



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Fundagao Instituida nos termos da Lei5.152 de 21/10/1966

Sio Luis -- Maranhio

10

AN. 30 Salvo motivo de forma maier, devidamente comprovado, os prazos
processuais nio se suspendem.

CAPITULO Vlll
DO INQUEtUTO ADMINISTliATIVO

Art. 31 0 inqu6rito administrative obedecerg ao principio do contradit6rio,
assegurada ao discente a ampla defesa, com a utilizagao dos meios e

recursos admitidos em direito.

Art.32 Na faso do inqu6rito, a comissio promovera a tomada de
depoimentos, acareag6es, investigag6es e dilig6ncias cabfveis,

objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessfrio, a t6cnicos e peritos, de modo a
permitir a completa elucidagfio dos datos.

Art. 33 E assegurado ao discente o direito de acompanhar o processo
pessoalmente ou por interm6dio de procurador legalmente habilitado

nos autos, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial, ter ci6ncia da tramitagao dos processos
administrativos em que tenha a condigao de interessado, ter vista dos autos, obter c6pias de
documentos niles contidos e conhecer as decis6es proferidas.

$ 1' se o discente for manor de idade, o processo sera acompanhado polo
seu representante legal, devidamente comprovado.

$ 2' O Presidente da Comissio poderg denegar pedidos considerados
impertinentes, meramente protelat6rios, ou de nenhum interesse para

o esclarecimento dos fates, devidamente motivado.

$ 3' Serf indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovagao do
fato independer de conhecimento especial de perito.

Art. 34 As testemunhas servo intimadas a depor mediante mandado expedido
polo Presidents da Comissao, devendo a segunda via, com o dente do

interessado, ser anexada aos autos.

$ 1' Se a testemunha for discente, a expedigao do mandado sera
imediatamente comunicada ao Coordenador do Curso respective,

com a indicagao do dia e hora marcados para inquirigao.

$ 2' Ao estudante intimado a depor 6 obrigat6rio o comparecimento a
audi6ncia, salvo motive relevante e justificado, sob pena de aplicagao

da penalidade de suspensao de at6 2 (doin) dias 6teis, ap6s regular processo administrativo
assegurado a ampla defesa.

Art. 35

$ 1'

O depoimento serf prestado oralmente e reduzido a terms, nio sends
licito a testemunha traz6-1o por escrito.

As testemunhas servo inquiridas separadamente
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$ 2' Na hip6tese de depoimentos contradit6rios ou que se infirmem,
proceder-se-a a acareagao entry os depoentes.

Art. 36 Concluida a inquirigao das testemunhas, a comissio promoverf o
interrogat6rio do discente acusado, observados os procedimentos

previstos nos artigos antecedentes.

$ 1' No caso de mais de um discente acusado, dada um doles sera ouvido
separadamente, e sempre que divergirem em suas declarag6es sobre

fatos ou circunstancias, serf promovida a acareagao entry CIGS.

$ 2' O procurador do discente acusado legalmente habilitado nos autos,
podera assistir ao interrogat6rio bem como a inquirigao das

testemunhas, sendo-the vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-the, por6m,
reinquiri-las, por interm6dio do presidents da comissio.

Art. 37 Quando houver d6vida sobre a sanidade mental do discente acusado,
a comissio propora ao Reiter que ele seja submetido a exams por

junta m&dica oficial da UFMA.

$ 1' O incidente de sanidade mental serf processado em auto apartado e
apenso ao processo principal, ap6s a expedigao do laude pericial.

$ 2' Comprovada a insanidade mental do discente acusado, o processo
serf arquivado.

Art. 38 Tipificada a infragao disciplinar seri formulada a indiciagao do
discente e, com a especificagao dos datos a ele imputados e das

respectivas provas constants nos autos.

$ 1' O discente indiciado serf citado por mandado expedido polo
presidents da comissio para apresentar defesa escrita, no puzo de lO

(dez) dias liteis, assegurando-se-the vista do processo na repartigao.

$ 2' Havendo dois ou mais indiciados, o puzo serf comum e de 20 (vince)
dias titeis.

$ 3' O puzo de defesa podera ser prorrogado polo dobro, para dilig6ncias
reputadas indispensaveis.

$ 4' No caste de recusa do discente indiciado em colocar o dente na c6pia
da citagao, o puzo para defesa contar-se-f da data declarada, em

tempo pr6prio, polo membro da Comissio que fez a citagao, dela constando a assinatura de 2
(duas) testemunhas.

Art. 39 0 discente indiciado que mudar de resid&ncia declarada
anteriormente a UFMA, fica obrigado a comunicar a comissio o

enderego da sua nova resid6ncia, onde poderf ser encontrado.
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Art. 40 Achando-se o discente indiciado em lugar incerto e nio sabido, serf
citado por edital, publicado no Diirio Oficial da I.Jniio e em jomal de

grande circu]agao, na ]ocalidade do tiltimo domicilio conhecido, para apresentar defesa.

Pardgrafo Unico. Na hip6tese deste artigo, o puzo para defesa sera de lO (dez) dias
titeis, contado a parter da tiltima publicagao do edital.

Art. 41 Considerar-se-f revel o discente indiciado que, regularmente citado,
ngo apresentar defesa no puzo ]ega].

$ 1' A revelia serf declarada, por termo, nos autos do processo e
devolverf o puzo para a defesa.

$ 2' Para defender o discente indiciado revel, o Reitor designara um
servidor ou discente preferencialmente do Curse de Direito da

UFMA, como defensor dativo, observadas as disposig6es constantes nos $$ 1' e 2' do art.
25 do presents regulamento.

$ 3' O discente designado homo defensor dativo deverf ter integralizado
polo ments 50% da estrutura curricular do curso, podendo a sua

participagao vir a ser computada para fins de atividades complementares.

Art. 42 Apreciada a defesa, a comissio elaborarf relat6rio minucioso, onde
resumirg as pegas principais dos autos e mencionarf todas as provas

em que se baseou para forman a sua convicgao.

$ 1' O relat6rio serf sempre conclusivo quanto a inoc6ncia ou a
responsabilidade do discente.

$ 2' Reconhecida a responsabilidade do discente a comissio indicarf o
dispositivo deste regulamento transgredido, bem como as

circunstfncias agravantes ou atenuantes.

$ 3' A avaliagao das circunstincias agravantes ou atenuantes nio serf
cabfvel quando a recomendagao da Comissio for pda aplicagao da

penalidade de expulsao.

Art. 43 O processo disciplinar, com o relat6rio da comissio e indicagao da
penalidade cabivel sera remetido ao Reitor para julgamento.

CAPITULO IX
DO JULGAMENTO

Art. 44 No puzo de 20 (vinte) dias titeis, contados do recebimento do
processo, o Reitor proferira a sua decisio que deverf ser comunicada

imediatamente ao discente acusado que poderf interpor recurso, nos termos e prazos deste
Regulamento.
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$ 1' Reconhecida pda comissio processante a inoc&ncia do discente, o
Reitor acatarf o relat6rio e determinarf o seu arquivamento, salvo se

flagrantemente contrfria a prova dos autos.

$ 2' Quando o relat6rio da comissio contrariar as provas dos autos, o
Reiter podera, motivadamente, agravar a penalidade proposta,

abrandf-la ou isentar o discente de responsabilidade.

$ 3' Deverg ser ouvida previamente a Procuradoria Federal junto a UFMA
quando a recomendagao da Comissio Processante for pda aplicagao

da penalidade de expulsao, sob pena de nulidade da decisis.

Art. 45 Verificada a ocorr6ncia de vicio insangvel, o Reitor declararf a sua
nulidade, total ou partial, e ordenara, no mesmo ato, a constituigao de

outra comissio para instauragao de novo processo, salvo se ja tiver ocorrida a prescrigao.

$ 1'

$ 2'

Aplicam-se as hip6teses de prescrigao previstas na legislagao vigente

O julgamento fora do puzo legal ngo implica nulidade do processo
administrativo disciplinar.

Art. 46 0 discente que estiver respondendo processo administrative
disciplinar somente podera solicitar trancamento de matricula,

transfer6ncia ou participar de colagao de grau, apes a conclusio do respectivo processo e
aplicagao da penalidade, se for o casa.

CAPITULO X
DOS RECURSOS

Art. 47 Do julgamento do processo caberg recurso no puzo de IO (dez) dias
6teis protocolado na Divisio de Expediente, Protocolo e Arquivo

da UFMA (DEPA).

Purdgrafo Unico. O recurso sera dotado de efeito suspensivo e ngo seri recebido
quando interposto fora do puzo.

Art. 48 0 recurso interp6e-se por meio de requerimento formal, no qual o
recorrente deverf expor os fundamentos do pedido de reexame,

podendo juntar os documentos que julgar convenientes.

Art. 49 0 recurso serf dirigido ao Reitor, o qual, se nio reconsiderar sua
decisio no puzo de 05 (cinco) dias 6teis, o encaminharf ao

CONSEPE, em primeira instancia, competindo ao CONSUN, o julgamento em tiltima
instancia, desde que, quanto a este tiltimo, haja formulagao de pedido do recorrente.
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CAPITULO XI
DAS nisPOsigOES GERAIS

Art. 50 0 presents Regulamento entra em vigor na data de sua aprovagao
pele CONSUN e somente podera ser alterado por proposta

devidamente fundamentada e encaminhada ao CONSUN, pda Cimara de Assist6ncia
Estudantil ou outdo colegiado que venha a substitui-lo.

Art. 51 Competirf a Pr6-Reitoria de Assist6ncia Estudantil acompanhar a
instauragao, instrugao e decisis dos processos disciplinares

administrativos contra o corps discente da UFMA, por meir de relat6rio atualizado
mensalmente e de carfter sigiloso.


