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REGIMENTO GERAL DO INSTITUTO BIOMÉDICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

  

TITULO I 

INTRODUÇÃO 

  

Art.1° -  O presente regimento orienta sobre as atribuições, a organização e as normas gerais a serem 

seguidas na Unidade de Ensino denominada Instituto Biomédico (CMB) localizada na Rua Professor 

Hernani Pires de Mello, número 101, no Bairro São Domingos da Cidade de Niterói no Estado do 

Rio de Janeiro e complementa o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Federal Fluminense.  

  

Parágrafo único. Serão ministrados nessa unidade cursos de: I – graduação; II – pós-graduação; III – 

extensão; IV – habilitação profissional em nível de 2º grau; e V – outros que atendam aos objetivos 

culturais da comunidade. Parágrafo único – Os Cursos de Pós-Graduação compreenderão os seguintes 

níveis de formação: a) doutorado; b) mestrado; c) aperfeiçoamento; especialização; e d) atualização.  

   

 

TITULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

  

Art.2° - Ao CMB caberá exercer suas atividades dentro do princípio da indissociabilidade entre o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão, compreendendo:  

  

I - ministrar disciplinas que compõem os currículos dos cursos de graduação desta Universidade, 

dentro do âmbito de suas especificidades; 

  

II - ministrar disciplinas para cursos de Pós-graduação desta Universidade, mediante solicitação de 

suas Coordenações e aprovação pelo (s) Departamento (s) envolvido (s); 

  

III - ministrar disciplinas optativas e eletivas aos diversos cursos desta Universidade, de acordo com 

decisão do (s) Departamento (s) interessado (s) sempre respeitando às regulamentações dos Órgãos 

Superiores da Universidade; 

  

IV - implantar e ministrar cursos de Doutorado, Mestrado, Especialização, Aperfeiçoamento e 

Atualização de acordo com a decisão dos Departamentos, respeitadas as regulamentações dos Órgãos 

Superiores da Universidade e do Ministério da Educação;  

  

e) ministrar cursos técnico-laboratoriais; 

  

f) fomentar e desenvolver atividades ligadas à pesquisa básica e/ou aplicada; 

  

g) incentivar e desenvolver cursos, atividades e serviços junto às comunidades, de acordo com os 

princípios da extensão universitária;  

  

h) oferecer eventos de natureza técnico-científica e outros que couberem, para os segmentos discente, 

docente, técnico-administrativa, assim como para o público em geral.   

  

  

TITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 
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Art.3° - O Instituto Biomédico – UFF deverá ter um Diretor e um Vice-Diretor, um Colegiado e 

Regimento próprio. ´ 

  

Art.4° - São órgãos executivos desta Unidade Universitária: 

  

a) a Direção; 

b) a Secretaria Administrativa Geral do CMB;  

c) os Departamentos de Ensino de Fisiologia e Farmacologia (MFL), de Microbiologia e Parasitologia 

(MIP) e de Morfologia (MMO), bem como suas respectivas secretarias; 

f) a Coordenação do Curso de Biomedicina. 

  

  

Parágrafo Único - A Unidade destinará instalações e demais elementos necessários à implantação 

manutenção, execução e desenvolvimento de suas atividades fins. 

  

Art.5° - O Regimento do CMB, elaborado e aprovado pelo seu Colegiado, deverá ser 

obrigatoriamente submetido ao Conselho Universitário da UFF.  

  

Art.6° -  A Direção do CMB será exercida na forma do seu Regimento. 

  

Art. 7°-  O Diretor e o Vice-Diretor do CMB serão nomeados, na forma da Lei, entre os indicados em 

lista sêxtupla, eleita por Colegiado competente. 

  

 § 1º - O mandato do Diretor e Vice-Diretor das Unidades Universitárias é de 4 (quatro) anos 

  

 § 2º - O Vice-Diretor auxiliará o Diretor em caráter permanente, o substituirá em suas faltas e 

impedimentos e o sucederá em caso de vaga.  

  

§ 3º - O Diretor, através de ato formal, poderá especificar outras atribuições que serão desempenhadas 

pelo Vice-Diretor e possíveis assessores.  

  

§ 4º - O Vice-Diretor será substituído em suas faltas e impedimentos, pelo professor que há mais 

tempo corrido seja membro do Colegiado da Unidade, de acordo com lista pelo mesmo aprovada, 

anualmente, com precedência, na hipótese do empate, do mais antigo no magistério de ensino superior 

na Universidade.  

  

 

CAPITULO I 

DO COLEGIADO 

  

 Art.7° - A presidência a constituição e as atribuições do Colegiado desta Unidade são as previstas 

em  regimento próprio tal como disposto no Estatuto e Regimento Geral desta Universidade. 

  

Art.8º - São atribuições dos Colegiados das Unidades: 

 I – eleger, mediante escrutínio secreto, a lista sêxtupla para nomeação do Diretor e do Vice-Diretor 

da Unidade; 

  

 II – regulamentar, no que se refere à sua jurisdição, a execução das normas oriundas dos órgãos 

superiores da Universidade;  
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III – apresentar sugestões, de interesse da Unidade, relativas ao orçamento da Universidade;  

  

IV – propor, através do Conselho do Centro Universitário, ouvido o Departamento interessado, 

mediante a aprovação de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, a concessão dos títulos de DOUTOR 

“HONORIS CAUSA”, de PROFESSSOR “HONORIS CAUSA” e de PROFESSOR “EMÉRITO”;  

  

V – emitir parecer – com base nas informações do Departamento respectivo - , cuja aprovação 

dependerá de maioria absoluta, sobre transferência de pessoal docente de outras Universidades ou 

Estabelecimentos isolados de Ensino Superior;  

  

VI – julgar recursos contra atos do Diretor de Unidade, na hipótese de contrariarem textos legais, do 

Estatuto, do Regimento Geral ou do Regimento da Unidade;  

  

VII – elaborar e reformar o projeto de Regimento da Unidade, submetendo-o ao Conselho 

Universitário;  

  

VIII – opinar ou deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, bem como sobre casos que 

se situem na esfera de sua competência;  

  

IX – propor às respectivas coordenações, projetos de currículos ou quaisquer alterações curriculares. 

 

 

SEÇÃO I 

DA DIREÇÃO 

  

Art.9° - A Direção do Instituto Biomédico será exercida, de acordo com as atribuições estabelecidas 

no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade e no Colegiado desta Unidade por um Diretor e 

um Vice-Diretor, ambos nomeados pelo Reitor, entre os indicados em lista de 6 (seis) nomes, 

definidos após consulta eleitoral em escrutínio secreto e respeitado o Regulamento Geral das 

Consultas Eleitorais.  

  

§ 1° Nas faltas ou impedimentos do Diretor e na hipótese de vacância, este será substituído pelo Vice-

Diretor 

  

§ 2° Nas faltas ou impedimentos do Diretor e do Vice-Diretor a Direção será exercida pelo decano, 

definido como o representante do corpo docente com maior tempo ininterrupto no Colegiado do CMB 

e no caso de empate, pelo que entre estes for o mais antigo docente no CMB. 

  

§ 3° Vagando os cargos de Diretor e Vice-Diretor, o substituto em exercício, na forma do parágrafo 

anterior, convocará o Colegiado da Unidade, no prazo de 15 (quinze) dias depois da vacância final, 

para composição das listas sêxtuplas para escolha e nomeação pelo Ministro da Educação, de novos 

Diretor e Vice-Diretor. 

  

§ 4° O mandato de Diretor e Vice-Diretor é de 4 (quatro) anos. 

  

 Art.10° -  São atribuições do Diretor: 

  

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado, executar ou fazer executar as resoluções e as decisões 

do Colegiado, bem como dos órgãos que lhe sejam superiores na Universidade, estas no que diz 

respeito à sua competência;  
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II - executar ou fazer executar as resoluções e as decisões do Colegiado, bem como dos órgãos que 

lhe sejam superiores na Universidade, nos limites de sua competência; 

  

III -  exercer atribuições disciplinares administrativas referentes à Unidade e aos Departamentos a ela 

vinculados;  

  

IV - decidir, na área de suas atribuições específicas, todas as questões decorrentes da execução das 

atividades a cargo da Unidade; 

  

V - resolver "ad referendum” do Colegiado do CMB, todas as questões da competência do Colegiado 

que por sua urgência necessitem de pronta solução, levando tais questões na próxima reunião de 

colegiado da Unidade para deliberação final; 

  

VII - tomar as medidas necessárias ao funcionamento do sistema departamental; 

  

VIII - encaminhar ao Conselho Universitário o Regimento da Unidade;  

  

IX - encaminhar, à administração da Universidade, o boletim de frequência do pessoal docente e 

administrativo; 

  

X - aplicar as penas previstas no Estatuto da Universidade ao pessoal ao pessoal docente, discente e 

técnico-administrativo; 

  

XI - encaminhar, ao Reitor, as listas tríplices organizadas pelos Departamentos para a nomeação dos 

respectivos Chefes e Sub-chefes;  

  

XII - comunicar ao Reitor, no prazo máximo de 8 (oito) dias, a ocorrência de vaga no colegiado da 

Unidade, para que seja preenchida;  

  

XIII - zelar pela manutenção, conservação e utilização dos materiais permanentes e de consumo e dos 

equipamentos e instalações da Unidade; 

  

XIV -  encaminhar, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias a contar de seu recebimento, recursos 

interpostos ao Reitor, das penas disciplinares que tenham sido aplicadas;  

  

XV - zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Unidade, respondendo por abuso e 

omissão;  

  

XIV - delegar competência, nos termos da legislação especifica; 

  

XV - representar a Unidade em atos e atividades universitárias e extra-universitárias; 

  

XVI - estabelecer os horários de utilização das instalações da Unidade, ouvidos os Departamentos a 

ela vinculados, o colegiado do CMB e as Coordenações de Cursos que nela exerçam atividades; 

  

XV - aprovar a escala de férias do pessoal técnico administrativo, após anuência dos Departamentos, 

em relação ao pessoal neles lotados; 

  

XVI - decidir sabre representações e recursos relativos a assunto de sua competência; e 
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XVII - opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, bem como casos omissos 

que se situem na esfera de sua competência; 

  

Parágrafo único - O Colegiado da Unidade complementará em regimento próprio, as atribuições de 

que trata a alínea u deste artigo. 

  

XVIII -  encaminhar ao Conselho Universitário o Regimento da Unidade;  

  

IXX - encaminhar, à administração da Universidade, o boletim de frequência do pessoal; 

  

XX – aplicar as penas previstas em no Estatuto da Unidade ao pessoal técnico ou administrativo e ao 

pessoal docente e discente;  

  

XXI - decidir sobre representações e recursos relativos a assuntos de sua competência;  

  

XXII– opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, bem como sobre casos 

omissos que se situem na esfera de sua competência. 

  

  

Art. 11° - Compete ao Vice-Diretor da Unidade:  

  

a) substituir o Diretor em suas faltas ou impedimentos e sucedê-lo no caso de vacância, com plena 

esfera de suas prerrogativas;  

  

b) exercer as atividades que lhe forem designadas pelo Diretor. 

  

Art.12°-  As Secretarias Administrativas, exercidas por servidor da Universidade designado pelo 

Reitor por indicação do Diretor da Unidade, integrarão o sistema de atividades da Administração 

Geral, sem prejuízo de sua subordinação à Direção da Unidade.  

  

Art.13° - O sistema de apoio às atividades gerais e de Administração será constituído por setores 

suplementares, de atuação comum a todos os Departamentos e a Direção da Unidade e que são os 

seguintes:  

  

a) Biotérios;  

b) Setor de Reparos Gerais e de Equipamentos;  

c) Setor de Almoxarifado;  

  

§l° - Cada setor suplementar do Sistema de Apoio às atividades de Administração Geral, será chefiado 

quando necessário por um servidor designado pelo Reitor, por indicação do Diretor da Unidade e 

hierarquizado, sem prejuízo de sua subordinação a Direção da Unidade.  

  

§2° -  O Colegiado da Unidade estabelecera as normas para funcionamento desses setores; 

  

§3° - Cabe ao Diretor supervisionar os setores suplementares, devendo seus chefes encaminhar 

relatórios periódicos a Direção de acordo com a normatização do Colegiado da Unidade.  

  

SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO 
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Art.14° -  A coordenação dos serviços de extensão, a serem prestados às Comunidades, disporá de 

uma Secretaria chefiada por servidor de nível superior, designado pelo Reitor e indicado pelo Diretor 

da Unidade e é hierarquizado, sem prejuízo de sua subordinação à Direção da Unidade. 

  

Parágrafo único – A Coordenação dos Serviços de Extensão além de suas competências, a serem 

estabelecidas pelo Colegiado da Unidade, cumprirá as normas da Universidade relacionadas com a 

arrecadação, a aplicação das taxas, aluguéis ou outros recursos financeiros oriundos da prestação de 

serviços de Extensão e que passam a constituir a receita da Unidade.  

  

  

 

SEÇÃO III 

DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO 

  

Art.15° - As chefias dos Departamentos serão exercidas em conformidades com as atribuições 

estabelecidas no regimento Geral, por um Chefe, substituído, por um Sub-Chefe, nomeados pelo 

Reitor, entre os professores Titulares, Associados, Adjuntos e Assistentes, indicados em lista tríplice 

definidos após consulta eleitoral em escrutínio secreto e respeitado o Regulamento Geral das 

Consultas Eleitorais.  

  

§ l° - Nas faltas ou impedimentos do Chefe ou Sub-Chefe, a Chefia do Departamento será exercida 

pelo integrante do pessoal docente mais antigo, nele lotado e, no caso de empate, pelo de maior idade. 

  

§2° - Vagando a Chefia e a Sub-Chefia, o substituto, em exercício na forma do parágrafo anterior, 

convocará o Departamento no prazo de 15 (quinze) dias, depois da última vaga, para composição das 

listas tríplices para nomeação pelo Reitor de novos Chefe e Sub-Chefe, que completaram os mandatos 

de seus antecessores, salvo se a abertura da última vaga ocorrer nos 3 (três) meses, caso em que o 

substituto completará o mandato. 

  

Art.20° - O Departamento, menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica, poderá distribuir seu pessoal docente e técnicos-

administrativos por setores de ensino, pesquisa e extensão, não correspondente a órgãos, cargos ou 

funções. 

  

 

SEÇÃO IV 

DAS COORDENAÇÕES DE BIOMEDICINA E PÓS-GRADUAÇÃO 

  

Art.16° -  As coordenações de curso de graduação e pós-graduação em atividade dentro do Instituto 

Biomédico terão seu funcionamento baseado nas regras de seus regimentos ou regulamentos internos. 

  

Art.17° -  A subordinação das Coordenações dos Cursos aos órgãos superiores da administração da 

universidade não exclui os deveres disciplinares no que diz respeito à competência do Diretor desta 

Unidade na área física sob sua jurisdição. 

  

Parágrafo único - o disposto neste artigo aplica-se aos professores, funcionários e alunos lotados e/ou 

inscritos nos diversos Departamentos desta Unidade. 

 

 

 

TITULO IV 
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

  

  

Art.18° - Constituem, os elementos básicos desta Unidade, no que se refere às atividades peculiares 

aos sistemas de administração geral, os 3 (três) Departamentos constantes do anexo, parte integrante 

deste Regimento, Curso de Graduação em Biomedicina, o Curso de especialização em Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, o Programa de Pós-Graduação em Mestrado em Microbiologia e 

Parasitologia Aplicadas e Programa de Pós Graduação em Ciências Biomédicas – Farmacologia e 

Fisiologia. 

  

Parágrafo único. Pode ser nesse artigo, posteriormente serem criados outros cursos nos diversos níveis 

e programas após aprovação pelos setores competentes. 

  

  

Art.19° - Compete ao Diretor desta Unidade, zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito 

da Unidade, respondendo por abuso e omissão. 

  

Art.20° -  Os Departamentos que compõem esta Unidade devem apresentar, em prazo não superior a 

6 (seis) meses após a aprovação deste Regimento pelo Conselho Universitário, os seus Regimentos 

Internos, aprovados em Reunião Plenária, de conformidade com o Estatuto e Regimento Geral da 

Universidade e observando-se o já estabelecido em Colegiados Superiores. 

  

Parágrafo único - A Direção da Unidade encarregar-se-á de encaminhar o Regimento dos 

Departamentos para aprovação pelos órgãos Superiores.  

  

Art.21° - Revogam-se todos os Regimentos Gerais do Instituto Biomédico da Universidade Federal 

Fluminense anteriores a este. 

  

Art.22° - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Universitário da 

UFF. 

  


