
Regimento Interno do Conselho de Representantes Discentes 

 

Título I – Das Finalidades e Competências 

Art. 1º O presente Regimento Interno tem por objetivo regulamentar a atuação do Conselho 

de Representantes Discentes do Centro Acadêmico Hugo Simas – CRD, tendo por base o 

disposto sobre a matéria nos Estatutos do CAHS. 

Art. 2º É de competência do CRD: 

a) Elaborar e implementar a política de Qualidade de Ensino para representar os acadêmicos 

da Faculdade de Direito da UFPR, em conjunto com a Coordenação de Qualidade de Ensino 

do CAHS e com o Conselho de Representantes de Turma; 

b) Realizar consultas à Comunidade Acadêmica, tendo em vista o cumprimento da 

finalidade acima elencada, quando a questão assim demandar; 

c) Representar o corpo discente da Faculdade nas reuniões dos órgãos colegiados desta, 

como o Conselho Setorial, o Colegiado de Curso, os Departamentos e quaisquer outras 

instâncias que versem sobre matérias referentes à Qualidade de Ensino; 

d) Auxiliar os acadêmicos da Faculdade em eventuais dificuldades ou problemas formais 

com professores ou instâncias administrativas da Casa. 

Título II – Da Composição 

Art. 3º O CRD é composto de membros eleitos, titulares e suplentes, pelo corpo discente da 

Faculdade. São 24 (vintes e quatro) os membros do CRD, 12 (doze) titulares e 12 (doze) 

suplentes, pelo que independe sua condição de titularidade ou suplência para exercício de 

voto e voz nas reuniões deste Conselho. 

Parágrafo único: Também integram, em iguais condições o CRD, com exceção ao que se 

refere à contagem de faltas, os representantes discentes do Curso de Direito nos Conselhos 

Superiores da Universidade Federal do Paraná. 

Art. 4º A composição de cargos na hierarquia do Conselho é a seguinte: 

I) Presidente; 

II) 2 (dois) secretários; 

III) Demais membros (titulares e suplentes). 

Art. 5º O Presidente do CRD será o membro eleito para o Conselho Setorial. Este será 



substituído, nas reuniões do Conselho Setorial ou do CRD, por seu Suplente, em caso de 

ausência ou impossibilidade de realização de qualquer das suas atribuições. 

§ 1º Em caso de renúncia do Presidente do CRD, este será substituído pelo seu Suplente, 

sendo que 1 (um) dos Secretários do CRD passará a ser o membro Suplente do Conselho 

Setorial. 

§ 2º Em caso de renúncia do Conselheiro Suplente do Conselho Setorial, este será 

substituído por 1 (um) dos membros do Conselho, eleitos mediante voto dos Conselheiros. 

§ 3º No caso dos parágrafos anteriores, deverá ser escolhido novo Secretário para o quadro, 

dentre os membros do Conselho. 

Art. 6 º Compete ao Presidente do CRD: 

a) Convocar, sozinho ou em conjunto com o Secretário, as reuniões do CRD; 

b) Elaborar a pauta das reuniões quando a reunião imediatamente anterior não o fizer; 

c) Receber e submeter à apreciação na reunião do Conselho as justificativas de ausência de 

membros às reuniões deste ou nos órgãos colegiados dos quais aqueles façam parte; 

d) Nomear substitutos dos Secretários quando estes não comparecerem à reunião; 

e) Trazer ao conhecimento do Conselho as questões debatidas nos órgãos em que for o 

representante competente para nelas comparecer. 

Parágrafo único: o Vice-Presidente será o membro eleito para suplente da representação 

discente no Conselho Setorial. 

Art. 7º Os Secretários serão membros do CRD eleitos na primeira reunião ordinária deste 

Conselho. 

Art. 8º Compete aos Secretários do CRD: 

a) Convocar, em conjunto com o Presidente, as reuniões do CRD; 

b) Elaborar os editais de convocação das reuniões e as atas das mesmas; 

c) Manter sob guarda os ofícios e demais documentos enviados e recebidos pelo Conselho; 

d) Manter o controle de presença das reuniões; devendo, a cada Reunião Ordinária 

realizada, apresentar as faltas, justificadas e não justificadas, de todos os membros, para que 

haja efetivo controle e publicidade das faltas já apuradas; 

Parágrafo único: nas reuniões do CRD não há substituição automática dos Secretários por 

seus suplentes, de modo que, em falta de ambos, caberá ao Presidente da reunião escolher 



Secretário ad hoc. 

Art. 9º Compete aos membros do CRD; convocar, a requerimento de 1/3 (um terço) dos 

membros (arredondando-se para cima, com mínimo de 8 membros), a reunião do Conselho, 

mediante envio de e-mail convocatório e edital fixado na Faculdade e na sub-sede do CAHS 

(que deve contar com a assinatura, à caneta, de todos que estão convocando a reunião) com, 

no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

Art. 10. A presença nas reuniões do Conselho é obrigatória para os seus membros, titulares 

e suplentes, salvo se estiverem desempenhando atribuição do Conselho, ou em atividade 

relevante, comunicada com antecedência ao Presidente. Esta presença será controlada pela 

mesa diretiva do Conselho através das listas de presença e das atas. 

Art. 11. É dever dos conselheiros a elaboração de relatórios com os pontos de pauta das 

reuniões de Departamento e respectivos resultados das votações, no prazo de 7 (sete) dias 

após a realização das mesmas. O Conselho decidirá a forma para dar ampla publicidade aos 

relatórios e disponibilizá-los aos alunos. 

Art. 12. As faltas não justificadas - de conselheiros titulares ou suplentes - às reuniões do 

CRD, são permitidas, sem perda do mandato para o representante faltante, em número de 3 

(três), consecutivas ou não, com exceção dos membros dos Conselhos Superiores, os quais 

podem ter 2 (duas) faltas não justificadas, consecutivas ou não, em cada gestão do Conselho 

em que participarem. 

§1º - As faltas deverão ser justificadas pessoalmente pelo conselheiro que faltou, na reunião 

seguinte do Conselho, que apreciará a justificativa, acolhendo-a ou rejeitando-a, devendo as 

faltas serem anotadas e contabilizadas pelo Secretários do Conselho. 

§2º - Em caso de perda de mandato, a vaga será suprida da seguinte forma: caso o faltante 

seja titular, a vaga será ocupada pelo respectivo suplente. Caso o faltante seja suplente, a 

vaga será ocupada pelo seguinte candidato mais votado nas eleições, desde que do mesmo 

departamento e da mesma chapa, e este assumirá na qualidade de suplente. 

Art. 13. – A falta do representante à reunião do respectivo órgão colegiado do qual faz 

parte, sem o comparecimento de seu suplente e sem relevante motivo (a ser apreciado em 

reunião), leva à perda do mandato por parte da dupla faltante. 

§1º- Poderá evitar a perda do mandato o representante titular que, em não podendo seu 

suplente comparecer à reunião, indique em tempo hábil qualquer membro do CRD para 

substituí-lo, de modo a assegurar a representação discente. 



§2º- A responsabilidade, porém, continua sendo da dupla, que perderá seu mandato no caso 

de o substituto indicado também não comparecer à reunião, ainda que alegando relevante 

motivo. 

§3º- Na excepcionalidade da falta do representante e de seu suplente, qualquer membro do 

CRD poderá exercer o direito de voto durante as reuniões dos órgãos colegiados. 

Art. 14. - Em caso de perda de mandato pela hipótese prevista no artigo 12 deste 

Regimento, ou pela renúncia de membro do Conselho, a vaga será suprida da seguinte 

forma:  

I - Sendo o membro suplente, a vaga será assumida pelo seguinte candidato titular mais 

votado nas eleições e da mesma chapa do membro que perde o mandato ou dele renuncia.  

II - Sendo o membro titular, a vaga será assumida pelo respectivo suplente. A vaga de 

suplente, neste caso, será preenchida observando-se a regra do inciso I. 

Parágrafo único: Em caso de renuncia da dupla, assumirá a seguinte dupla mais votada nas 

eleições, para o mesmo departamento, da mesma chapa da dupla renunciante.  

Art. 15. A dupla que incorrer na hipótese do artigo 13 deste Regimento perderá o mandato. 

Assumirá a seguinte dupla mais votada nas eleições, para o mesmo departamento e da 

mesma chapa da dupla que perdeu o mandato. 

Título III – Das Reuniões 

Art. 16. As reuniões ordinárias do CRD deverão ser convocadas com 48 horas de 

antecedência. As reuniões extraordinárias, com apenas 24 horas.  

§ 1°As reuniões extraordinárias devem ser convocadas conjuntamente pelo Presidente e ao 

menos por um dos Secretários; 

§ 2º As reuniões serão abertas à participação de qualquer acadêmico interessado; 

§ 3º A pauta da reunião deverá, obrigatoriamente, constar no edital de convocação. 

Art. 17. A Mesa Diretiva tem por fim organizar os trabalhos e será composta pelo 

Presidente do CRD, pelo Vice-Presidente do CRD e pelos Secretários do CRD. 

§ 1º Em caso de ausência do Presidente do CRD, este será substituído pelo seu Suplente e, 

em caso de ausência deste, por um dos Secretários do CRD. 

§ 2º O Presidente da reunião poderá nomear Secretário ad hoc, em caso da ausência dos 

Secretários os encarregados ou caso estejam desempenhando papéis de suplência do 

Presidente e do Vice-Presidente. 



Art. 18. O quorum para o início das reuniões é de 13 (treze) membros em primeira 

chamada. A segunda chamada, feita 15 minutos após a primeira, deverá verificar a presença 

de 9 (nove) membros; caso contrário a reunião ficará prejudicada, devendo-s elaborar nova 

convocação. 

Art. 19. A pauta da reunião poderá ser alterada através de requerimento feito à mesa por 

qualquer um dos presentes à reunião, o qual ficará sujeito a deferimento por parte do 

Presidente ou à aprovação em reunião por voto da maioria simples de seus membros. 

Art. 20. As propostas deverão ser encaminhadas à mesa, aos seus autores será oportunizado 

a defesa das mesmas. As apreciações e comentários às propostas poderão ser feitos por 

qualquer um dos presentes, membros ou não, desde que inscritos junto à mesa. 

Art. 21. As votações das propostas serão feitas através do mandato outorgado, ou seja, 

pelos membros do CRD presentes, não se permitindo o voto por procuração. 

§ 1º Questões de esclarecimento deverão ser levantadas pelos votantes ou por qualquer 

presente somente antes do primeiro voto a ser proferido. 

§ 2º Todos os membros eleitos do CRD, titulares e suplentes, terão direito a voto, 

descontando-se o Presidente da reunião, que exerce o voto de minerva em caso de empate. 

Art. 22. As questões de ordem poderão ser suscitadas a qualquer tempo, inclusive nos 

regimes de votação, quando expressa disposição regimental ou relativa aos Estatutos do 

CAHS estiver sendo descumprida. 

Título IV – Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 23. O presente Regimento Interno poderá ser modificado, em parte ou em todo, por 

deliberação expressa de 3/5 (três quintos) dos membros do CRD, e entra em vigor a partir 

da data de sua aprovação, revogando todas as disposições em contrário. 


