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INTRODUÇÃO
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Diante da necessidade de melhor orientar e informar 
os/as estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul, e 
a quem mais possa interessar, surge esta cartilha.

A UFFS é composta por inúmeros órgãos e fica fácil 
perder-se na hora de buscar informações de serviços que 
estamos precisando, sejam os/as calouros/as, sejam os/as 
estudantes que estão na UFFS há mais tempo, ou mesmo a 
comunidade externa.

Com intuito de facilitar nossa vida nesses momentos, 
aqui serão apresentados alguns órgãos da UFFS e as 
respectivas funções de cada um, para que o/a estudante 
saiba exatamente quem buscar quando precisar.



REITORIA
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Trata-se do órgão executivo da Administração 
Superior, encarregado por coordenar, fiscalizar, e 
superintender as atividades da Universidade, incluindo, 
entre outras coisas, a administração geral; o ensino, 
pesquisa e extensão; o planejamento e orçamento; 
gestão de pessoas; assistência aos estudantes e 
avaliação de desempenho institucional.

A reitoria é representada pelo Reitor e Vice-reitor, 
eleitos por meio de nomeação conforme a legislação 
vigente e o previsto no Regimento Geral da 
Universidade Federal da Fronteira Sul, e cumprem um 
mandato de 04 anos, podendo ser renovado por mais 
04 anos. 

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON

https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2015-0031


CONSUNI
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O Conselho Universitário é órgão máximo da 
UFFS, que possui função normativa, deliberativa e 
recursal. O CONSUNI é o órgão que formula a política 
geral da Universidade no que tange às dimensões 
acadêmicas, administrativas, financeiras, patrimoniais 
e disciplinares da Instituição.

Este órgão é composto de acordo com o Estatuto 
da UFFS, regulado pelo Regimento Geral da UFFS e 
disciplinado por seu próprio Regimento Interno.

O mandato do Conselho Universitário renova-se a 
cada dois anos, fazendo parte obrigatoriamente do 
CONSUNI, entre outros, o reitor e vice-reitor, diretores 
de campus, dois docentes por campus e 01 discente 
por campus.

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON

https://www.uffs.edu.br/institucional/conselhos/consuni/conselho-universitario


DIREÇÃO DE 
CAMPUS
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A administração do campus é realizada pela 
Direção de Campus, composta por um diretor, um 
coordenador administrativo e um coordenador 
acadêmico, nomeados pelo diretor de campus, que, por 
sua vez, é nomeado pelo Reitor de acordo com o 
resultado da consulta à comunidade acadêmica do 
respectivo campus.

Cabe ao diretor, entre outras funções, cumprir e 
fazer cumprir as determinações contidas no Estatuto, 
no Regimento Geral da Universidade e no Regimento do 
Campus, bem como as normas editadas pelo Conselho 
Universitário e as deliberações do Conselho de 
Campus; delegar atribuições ao coordenador 
acadêmico e ao coordenador administrativo; e  cumprir 
as atribuições que lhe forem delegadas pelo reitor.

A direção de Campus renova-se também a cada 
04 anos.

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON

https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consuni/2015-0031


DCE - 
DIRETÓRIO 

CENTRAL DOS 
ESTUDANTES
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O Diretório Central dos Estudantes (DCE) é uma 
entidade jurídica, pública, sem fins lucrativos e 
apartidária, que possui como finalidades, entre outras, 
congregar e representar os estudantes da Universidade, 
lutar pela garantia da qualidade de ensino público, 
popular, gratuito, social e democrático, fortalecer e 
apoiar as organizações e movimentos em prol dos 
estudantes. 

Cada DCE de cada campus da Universidade 
possui um estatuto próprio que deverá ser consultado e 
seguido pela chapa eleita, e por quem tiver interesse de 
conhecer.

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON



SECRETARIA 
ACADÊMICA
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A Secretaria Acadêmica é o setor 
responsabilizado pelo controle, verificação, registro e 
arquivamento da documentação da vida do/a 
acadêmico/a desde seu ingresso até a conclusão do 
curso. São atribuições da Secretaria Acadêmica, entre 
outras, atender e orientar os alunos sobre 
procedimentos e prazos; realizar matrículas; atualizar 
dados dos alunos em curso e orientar sobre 
rematrículas, ajustes e validação de atividades 
curriculares complementares.

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON

https://www.uffs.edu.br/campi/passo-fundo/secretaria-academica


SAE - SETOR 
DE ASSUNTOS 
ESTUDANTIS
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O Setor de Assuntos Estudantis é definido de 
acordo com as especificidades de cada Campus, sendo 
uma de suas atribuições contribuir com a permanência 
e êxito dos estudantes, atendendo à demanda 
relacionada às questões sociais, psicológicas e 
pedagógicas que possam interferir no processo de 
ensino e aprendizagem.

Também cabe ao SAE desenvolver programas, 
ações e projetos que apoiem a autonomia e 
protagonismo dos estudantes, bem como fortalecer a 
assistência estudantil, entre outras responsabilidades.

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON

https://www.uffs.edu.br/campi/chapeco/assuntos-estudantis/apresentacao


 
COORDENAÇÃO 

DE CURSO
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Cada curso de Graduação possui uma 
Coordenação de Curso, composta por um Coordenador 
de Curso e um Coordenador Adjunto, além do 
Colegiado do curso.

A coordenação é responsável por promover a 
coordenação didático-pedagógica e organizacional do 
curso, exercer outras atribuições que lhe sejam 
conferidas pelo Conselho Universitário, além de 
designar funções para a Secretaria Geral do Curso 
(SEGEC).

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON

https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/resolucao/consunicgrad/2014-0004


  
  COLEGIADO 

DE CURSO
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O Colegiado de Curso é um órgão particular de 
cada curso, e que deve ser estabelecido de acordo com 
as particularidades dos respectivos, sendo de sua 
responsabilidade, entre outras ações, propor o projeto 
pedagógico (PPC) do curso, bem como implantar o 
PPC acompanhando e avaliando seu desenvolvimento, 
e  propondo alterações quando necessário; analisar, 
avaliar e aprovar os planos de ensino do curso e 
promover a integração entre atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

Compõem o Colegiado do Curso, além dos 
coordenadores de curso e de estágio, e de técnicos 
administrativos da educação, representantes docentes 
e discentes de cada curso.

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON

https://www.uffs.edu.br/campi/chapeco/cursos/graduacao/filosofia/colegiado


CENTRO 
ACADÊMICO
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Caracterizado por um coletivo de estudantes que 
se organizam apartidariamente, sem fins lucrativos, e 
de forma independente, a fim de representar os 
estudantes de seu curso nas decisões que envolvem o 
mesmo e a vida acadêmica como um todo. 

Também são responsáveis por ouvir as 
demandas dos/das graduandos/das e buscar que 
essas demandas sejam atendidas.

Cada curso da Universidade possui um Centro 
Acadêmico, que deve ser eleito de acordo com as 
especificações do estatuto do CA estabelecido em 
Assembleia Geral dos estudantes, podendo ser 
consultado junto ao Centro Acadêmico de cada curso.

Figura 3. Imagem criada por 
ICONATHON



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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Esses são alguns dos órgãos da Universidade Federal 
da Fronteira Sul e existem muitos outros. Salientamos que 
todas as informações foram retiradas do próprio site da 
UFFS e dos Estatutos dos órgãos, e que podem ser 
consultadas a qualquer momento.

Também é importante lembrar que alguns desses 
órgãos podem sofrer algumas alterações de funções e 
especificações de acordo com cada Campi, portanto é 
sugerido que se busque as informações específicas no site 
da UFFS.



REDAÇÃO

REALIZAÇÃO

Programa de Ampliação e Consolidação de Tecnologias e Inovação no 
Contexto Educacional - PRACTICE

REVISÃO TEXTUAL REVISÃO GRÁFICA

EQUIPE PRACTICE

Vanderléia Pedrotti

Eweline Trojan Michele Nieradka

14

Adriano Diego Zortea

Alisson Luan de Lima Peloso

Amanda Segatto Bisognin

Ana Caroline Geremia

Brenda Ellen Reis

Claudineia Raimundi

Cleisson V. Raimundi

Eweline Elen Trojan

Fernando Bevilacqua

Maria Gelain

Maria Luiza Reviliau

Maurício Bozatski

Michele Nieradka

Milena Paz

Morgana Oliveira

Robison José

Stefani Caroline Meneghetti

Taynara Christmann

Vanderléia Pedrotti

Gessica Zanon

Guilherme Rafael Graeff

Guilherme Nerling

Júlia Gaboardi

Kamila da Rosa

Leonardo Santin

Luciano L. Caimi

Luiz Eduardo Dameda

Luiza Tonial



practice.uffs.cc

PRACTICE UFFS

Practice UFFS@practiceuffs

@practiceuffs practice@uffs.edu.br

practice-uffs

versão 2020-11


