
 

Estatuto da Unifesp  
 
TÍTULO II - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO 

 
Art. 3º - A Unifesp realizará suas atividades por meio de Unidades Universitárias constituídas  

por Escolas, Faculdades e Institutos, distribuídos nos respectivos campi. 

 

§ 1º - Cada Campus terá um Conselho de Campus para coordenar as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e administração, com representação nos Conselhos centrais. 

 

§ 2º - Cada Unidade Universitária deverá ter a sua Congregação, com re- 

presentação nos Conselhos centrais. 

 

Art. 4º - São Unidades Universitárias: 

I – Escola e Faculdade: ambas congregam áreas do conhecimento 

responsáveis por , pelo menos, um curso de graduação e um progra- 

ma de pós-graduação e exercem atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

II – Instituto: é a unidade responsável por unidades curriculares em 

cursos de graduação, por pelo menos um programa de pós-gradua- 

ção e por atividades de pesquisa e extensão em diferentes áreas do 

conhecimento. 

 

 

Seção IV - Do Conselho de Campus e da Congregação 

 

Art. 30 - A direção, planejamento, realização e administração das atividades indissociáveis  

de ensino, pesquisa e extensão da Unifesp serão exercidos nos campi pelo Conselho de Campus e pela 

Congregação. 

 

Art. 31  - O Conselho de  Campus é constituído: 

I – pelo Diretor Acadêmico do Campus; 

II – pelo Vice-Diretor Acadêmico do Campus; 

III – pelos Diretores das Unidades Universitárias do  

Campus; 

IV – pelos respectivos representantes das atividades vinculadas à gra- 

duação, à pós-graduação e à extensão do  

Campus; 

V – por representantes dos Órgãos Complementares com atividades 

no Campus, conforme definido no seu Regimento; 

VI – por representantes eleitos dos corpos docente, discente e dos 

servidores técnico-administrativos em educação; 

VII – pelo Diretor Administrativo do Campus. 

 

§ 1º  - O Diretor e Vice-Diretor Acadêmicos do Campus serão Professores  

Titulares ou Professores Associados com livre-docência, indicados 

pelo respectivo Conselho, após consulta à comunidade, com mandato de 

quatro anos, na forma da lei. 

 

§ 2º  - Para o Campus que possuir somente uma Unidade Universitária, a 

respectiva Congregação exercerá as atribuições do Conselho de  

Campus. 

 

§ 3º - Na hipótese do §2º deste artigo, o Diretor e Vice-Diretor da Unida- 

de Universitária exercerão as atribuições de Diretor e Vice-Diretor  

Acadêmicos do Campus, respectivamente. 



 

Art. 32 - Compete ao Conselho de Campus: 

I – deliberar sobre a administração do Campus; 

II – promover a integração entre as diferentes Unidades Universitá- 

rias no cumprimento das atividades indissociáveis de ensino, pesquisa 

e extensão; 

III – elaborar, aprovar e alterar seu Regimento Interno; 

IV -  acompanhar e referendar as atividades do Diretor Acadêmico 

do Campus. 

 

Art. 33 – A Congregação é constituída: 

I – pelo Diretor da Unidade Universitária; 

II – pelo Vice-Diretor da Unidade Universitária; 

III – pelos Professores Titulares; 

IV – pelos Chefes de Departamento; 

V – pelos respectivos representantes das atividades vinculadas à gra- 

duação, à pós-graduação e à extensão da Unidade Universitária; 

VI – pelos representantes eleitos das demais categorias da carreira 

docente; 

VII – pelos representantes eleitos do corpo discente; 

VIII – pelos representantes eleitos do segmento dos servidores téc- 

nico-administrativos em educação. 

 


