
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RESOLUÇÃO No 012/2022-CONSUNI, de 23 de setembro de 2022.

Aprova atualização do Regimento Interno do Núcleo de Educação da Infância -
Colégio de Aplicação - NEICAp, Unidade Suplementar vinculada ao Centro de
Educação - CE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o Conselho
Universitário – CONSUNI, usando das atribuições que lhe confere o inciso XI, do artigo 14 do Estatuto da
UFRN,

CONSIDERANDO as decisões da plenária do Núcleo de Educação da Infância - Colégio de
Aplicação - NEICAp, do Centro de Educação - CE, na reunião ordinária realizada no dia 20 de dezembro
de 2020 e na reunião extraordinária realizada no dia 09 de junho de 2021;

CONSIDERANDO as decisões do Conselho de Centro - CONSEC, do Centro de Educação - CE, na
reunião extraordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, na reunião extraordinária realizada no
dia 24 de junho de 2021, e na reunião ordinária realizada no dia 26 de maio de 2022;

CONSIDERANDO a Resolução nº 013/2013-CONSUNI, de 18 de outubro de 2013, publicada no
Boletim de Serviço nº 205/2013, de 29 de outubro de 2013;

CONSIDERANDO a Resolução nº 083/1979-CONSUNI, de 11 de junho de 1979, publicada no
Boletim de Serviço nº 140/1979, de 24 de outubro de 1979;

CONSIDERANDO o Parecer nº 5613/2022-CGRC, de 05 de julho de 2022;

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 23077.105126/2020-33,

RESOLVE:

Art. 1o Aprovar a atualização do Regimento Interno do Núcleo de Educação da Infância - Colégio
de Aplicação - NEICAp, Unidade Suplementar vinculada ao Centro de Educação - CE da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, que é parte integrante e inseparável desta Resolução.

Art. 2º Revoga-se a Resolução nº 083/1979-CONSUNI, de 11 de junho de 1979, publicada no
Boletim de Serviço nº 140/1979, de 24 de outubro de 1979.

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Reitoria, em Natal, 23 de setembro de 2022.

HENIO FERREIRA DE MIRANDA
Vice- Reitor
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TÍTULO I
DA NATUREZA, DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1º O Núcleo de Educação da Infância é um Colégio de Aplicação vinculado à Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (NEI- CAp/UFRN), integrante do Centro de Educação (CE) como
Unidade Suplementar, que atende crianças da Educação Infantil (creche e pré- escola) e dos anos
iniciais do Ensino Fundamental.

§ 1º O NEI-CAp/UFRN é regulamentado pela Resolução Nº 002, de15 de janeiro de 2002, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE,de acordo com o Art. 10 do Estatuto da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o Art. 74 do Regimento Geral da Universidade e
ratificado pelos artigos 47 a 49 do Regimento Interno do Centro de Educação.

§ 2º Considerado como Colégio de Aplicação, de acordo com a Portaria Ministerial nº 959, de 27
de setembro de 2013, o NEI-CAp/UFRNé uma unidade de educação básica mantida pela Universidade
Federal doRio Grandedo Norte (UFRN), integrada ao sistema federal de ensino.

§ 3º A manutenção financeira do NEI-CAp/UFRN é de responsabilidadee competência da UFRN,
podendo também fazercaptação de recursos, de acordo com a legislação e normas vigentes.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art. 2º O NEI-CAp/UFRN tem como finalidade desenvolver, indissociavelmente, atividades de
ensino, pesquisa e extensão com foco nas inovações pedagógicas para as infâncias, bem como na
formação docente inicial e continuada.

CAPÍTULO III
DOSOBJETIVOS

Art. 3º O NEI-CAp/UFRN define como seus objetivos:

I - comprometer-se com o zelo e o tratamento de questões e problemas educacionais e
socioculturais, éticos, estéticos e relativos à diversidade étnico- racial, de gênero, sexual, religiosa,
social, de necessidades especiais,de faixa geracional e outras compostura inclusiva e propositiva;

II - promover o ensino da Educação Infantil (creche e pré-escola) e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental;

III - contribuir com a formação docente inicial em cursos de graduação vinculados à UFRN;

IV - promover a formação docente continuada em cursos de capacitação, aperfeiçoamento e
pós-graduação;
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V - constituir e participar de projetos de pesquisa para produção e socialização de
conhecimentos no âmbito da educação das infâncias;

VI - promover ações de extensão universitária para o compartilhamento de saberes científicos e
populares em estreita relação da Universidade com a Sociedade;

VII - oferecer campo para estágio e observação para alunos regularmentematriculados no curso
de Pedagogia, demais cursos de licenciatura e/ou bacharelado e programas de pós-graduação da UFRN;

VIII - oferecer campo para observação e visita técnica para instituiçõespúblicas e privadas;

IX - constituir-se como campo de formação para docentes da Rede Pública de Ensino,
considerando a regulamentação estabelecida neste Regimento; e

X - comprometer-se com a capacitação e a formação de seus quadros docente e técnico-
administrativo.

TÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4º Compõe a estrutura organizacional do NEI-CAp/UFRN:

I - Plenário Docente;

II - Comitê da Unidade;

III - Direção da Unidade:

a) secretaria executiva; e

b) biblioteca.

IV - Coordenações:

a) coordenação de administração;

b) coordenação de ensino;

c) coordenação de pesquisa e extensão; e

d) coordenação de estágios.
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CAPÍTULO I

DO PLENÁRIO DOCENTE

Art. 5º O Plenário Docente do NEI-CAp/UFRN é a reunião dos seus membros efetivos com
atribuições de instância consultiva e deliberativa.

Parágrafo único. O Diretor do NEI-CAp/UFRN é membro nato do Plenário Docente e seu
presidente, sendo o vice-diretor seu suplente.

Art. 6º A reunião do Plenário ocorrerá mensalmente em caráter ordinário com dia e hora a serem
previamente marcados pelo seu presidente com antecedência mínima de 48 horas;

Art. 7º As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo seu presidente com antecedência
mínima de 48 horas e, em casos excepcionais,de 24 horas;

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas, com2/3 (dois terços) de seus
membros.

Art. 8º As sessões do Plenário serão secretariadas pela Secretaria Executiva da Unidade e, no
impedimento, por quem o presidente indicar.

Art. 9º O quórum mínimo para instalação da Reunião de Plenário será demetade mais um do
Corpo Docente em efetivo exercício, não fazendo parte para esse fim docentes que se encontrem em
situações de licença ou afastamento, conforme o Regimento Interno da UFRN.

Parágrafo único. As deliberações do Plenário serão tomadas pormaioria simples.

Art. 10. São atribuições do Plenário:

I - discutir e deliberar no âmbito do NEI-CAp/UFRN as diretrizes da Política Educacional naquilo
que as especificidades locais exigirem;

II - aprovar anualmente o Plano de Ação, definindo políticas de ensino,pesquisa, extensão e
administração;

III - analisar e avaliar semestralmente a execução do Plano de Ação;

IV - aprovar planos estratégicos da unidade e projetos de pesquisa para seu devido
encaminhamento junto às Pró-reitorias;

V - propor estratégias para melhoria do desempenho NEI-CAp/UFRN emface das diretrizes,
prioridades e metas estabelecidas;

VI - analisar a organização e o funcionamento do NEi-CAp/UFRN e o atendimento à demanda e
demais aspectos pertinentes;
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VII - emitir parecer quanto ao atendimento da demanda, turnos de funcionamento, distribuição
de turmas por turno, utilização do espaço físico, considerando a demanda e a qualidade de ensino;

VIII - discutir sobre procedimentos relativos à priorização de aplicação de verbas;

IX - deliberar sobre critérios e prioridades para qualificação e capacitação do pessoal docente;
e

X - propor e aprovar normas queorientameorganizamo cotidiano escolar.

CAPÍTULO II

DO COMITÊ DA UNIDADE

Art. 11. O Comitê da Unidade é um colegiado constituído, de acordo comas normas traçadas
neste Regimento, pelos representantes de docentes, técnico-administrativos e responsáveis pelas
crianças.

Art. 12. O Comitê da Unidade terá natureza consultiva e deliberativa, cabendo-lhe apreciar
diretrizes e critérios gerais da escola, relativos à ação, organização, funcionamento e relacionamento
com a comunidade.

Art. 13. O Diretor do NEI-CAp/UFRN é membro nato do Comitê da Unidade e seu presidente,
sendo o vice-diretor seu suplente.

Art. 14. São representantes do Comitê da Unidade, garantindo a representatividade de
todos os segmentos da comunidade escolar:

I - o coordenador de administração e um suplente;

II - o coordenador de ensino e um suplente;

III - o coordenador de pesquisa e extensão e um suplente;

IV - 1 (um) docente representante da Educação Infantil e um suplente;

V - 1 (um) docente representante do Ensino Fundamental e um suplente;

VI - 1 (um) servidor técnico-administrativo e um suplente;

VII - 2 (dois) responsáveis pelas crianças, sendo um representante da Educação Infantil e um do
Ensino Fundamental, mais dois suplentes, respectivamente.

Art. 15. Os membros do Comitê da Unidade serão eleitos em assembleia de seus pares.

Parágrafo único. Os suplentes substituirão os membros efetivos nas suas ausências.

Art. 16. O mandato dos integrantes do Comitê da Unidade terá a duração de 2 (dois) anos,
permitida uma única recondução consecutiva.
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Art. 17. As reuniões do Comitê da Unidade poderão ser ordinárias ou extraordinárias.

§ 1º As reuniões ordinárias serão semestrais, previstas no calendário escolar e convocadas pelo
Presidente, via correio eletrônico e murais da escola, com antecedência de 48 horas e pauta definida.

§ 2º As reuniões extraordinárias ocorrerão em caso de urgência, garantindo-se a convocação e
acesso à pauta a todos os membros do Comitê, e serão convocadas com antecedência mínima de 48
horas e, em casos excepcionais, de 24 horas:

I - pelo Presidente do Comitê da Unidade; ou

II - a pedido da maioria simples de seus membros, em requerimento dirigido ao Presidente,
especificando o motivo da convocação.

Art. 18. As reuniões serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria
simples dos membros do Comitê ou, em segunda convocação, 15 minutos após, com qualquer quórum.

Art. 19 - São atribuições do Comitê:

I - apreciar e deliberar acerca do calendário letivo do NEI-CAp/UFRN;

II - apreciar o Plano Trienal de atuação do NEI-CAp/UFRN;

III - apreciar, anualmente, o Plano de Ação do NEI-CAp/UFRN; e

IV - apreciar, anualmente, matérias de interesse da comunidade do NEI-CAp/UFRN.

CAPÍTULO III

DA DIREÇÃO DO NÚCLEO

Art. 20. A Direção é o órgão executivo do NEI-CAp/UFRN, encarregado do planejamento, da
superintendência e da coordenação, da avaliação e do controle de todas as atividades desta Unidade e
pela execução das deliberações coletivas do Plenário Docente.

Art. 21. A Direção será exercida por um(a) Diretor(a), titular do cargo, em colaboração com
um(a) Vice-diretor(a), que o substitui em suas faltas e impedimentos e que o acompanha, assiste e
assessora no exercício dafunção.

§ 1º Os cargos de Diretor(a) e Vice-diretor(a) do NEI-CAp/UFRN serãoexercidos por docentes
efetivos, com regime de dedicação exclusiva e formação mínima em nível de mestrado.

§ 2º O(a) Diretor(a) e Vice-diretor(a) serão dispensados das atividadesde ensino por deliberação
do Plenário Docente.

§ 3º O Vice-Diretor será o primeiro auxiliar e colaborador do Diretor, em todas as suas tarefas e
funções, caracterizando-se como seu Adjunto.
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§ 4º Nas ausências ou impedimentos eventuais e simultâneos do Diretor(a) e do Vice-Diretor(a),
a Direção será exercida por outro membro integrante da equipe gestora, designado pelo diretor.

Art. 22. O Diretor e o Vice-Diretor serão nomeados pelo Reitor, para um mandato de 4 (quatro)
anos, sendo permitida uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo, dentre os nomes
homologados pelo Plenário Docente e Conselho de Centro/CONSEC após consulta à comunidade
escolar, de acordo com a legislação em vigor.

Parágrafo único. O Reitor designará, ouvido o Plenário Docente, o Diretor ou o Vice-Diretor pro
tempore, quando, por qualquer motivo, estiverem vagos os cargos respectivos e não houver condições
para o provimento regular imediato, permanecendo o nomeado no exercício do cargo pelo prazo
necessário à investidura dos novos dirigentes.

Seção I

Da secretaria executiva

Art. 23. A Secretaria Executiva é responsável pelos serviços técnico-administrativos
relacionados diretamente à Direção e à vida funcional do sservidores da unidade.

Art. 24. São competências da Secretaria Executiva:

I - assessorar à Direção no tocante à redação de documentos oficiais, atenção à legislação vigente,
cumprimento de prazos, marcação de reuniões etc;

II - auxiliar à direção no uso dos sistemas SIG-UFRN para publicação de portarias, marcação e
homologação de férias dos servidores, implementação de planos de trabalho e avaliação de
desempenho dos servidores técnico-administrativos, dentre outros, atento aos prazos estipulados pela
UFRN através de documentos oficiais;

III - abrir e acompanhar processos relacionados à vidafuncional dos servidores e as demandas da
Unidade; e

IV - acompanhar e registrar em atas as reuniões plenárias e assembleias.

Seção II

Da biblioteca

Art. 25. A Biblioteca Setorial do NEI-CAp/UFRN é responsável por promover o acesso à
informação e oferecer suporte informacional necessário ao desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão na UFRN.

Parágrafo único. A Biblioteca Setorial do NEI-CAp/UFRN responde tecnicamente à Biblioteca
CentralZila Mamede - BCZM e, administrativamente, à unidade onde está inserida.
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CAPÍTULO IV

DAS COORDENAÇÕES DO NEI-CAp/UFRN

Art. 26. As coordenações do NEI-CAp/UFRN são estruturas de gestão e orientação nas áreas de
administração, de ensino, de pesquisa, de extensão e de estágio.

Seção I

Da coordenação de administração

Art. 27. A Coordenação de Administração será exercida por um servidor técnico efetivo do NEI-
CAp/UFRN, de nível superior, com formação específica na área de administração.

§ 1º A Direção da Unidade designará um vice coordenador entre os demais servidores técnicos
administrativos que compõem essa coordenação.

§ 2º O vice coordenador substitui o coordenador em seus impedimentos e ausências eventuais.

Art. 28. A Coordenação de Administração é responsável pelo planejamento, estruturação,
supervisão, orientação, acompanhamento e avaliação das atividades de administração geral do NEI-
CAp/UFRN.

Art. 29. São competências da Coordenação de Administração do NEI- Cap/UFRN:

I - pesquisar, analisar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos
procedimentos administrativos;

II - identificar a situação financeira e outros fatores pertinentes para decidirsobre as políticas de
ação, normas e medidas a serem propostas;

III - elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza administrativa;

IV - realizar estudos específicos, visando solucionar problemas administrativos;

V - identificar os recursos de pessoal imprescindíveis aos diferentes setores da instituição,
analisando os quadros existentes e as probabilidades de ampliação ou modificação conforme a política
da instituição;

VI - requisitar e controlar os materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da
unidade;

VII - acompanhar a execução orçamentária do NEI-CAp/UFRN;

VIII - verificar as necessidades de manutenção dos prédios e solicitar aos órgãos competentes
da UFRN os reparos necessários, e fiscalizar o trabalho realizado; e



Anexo da Resolução nº 012/2022-CONSUNI, de 23 de setembro de 2022.

IX - fornecer apoio às atividades que envolvem sistemas, mídias, telefonia e equipamentos de
informática no âmbito do NEI-CAp/UFRN.

Seção II

Da coordenação de ensino

Art. 30. A Coordenação de Ensino é composta por um coordenador da Educação Infantil e por
um coordenador do Ensino Fundamental e será exercida por docentes efetivos do Núcleo, em regime
de dedicação exclusiva, com pós-graduação stricto sensu, designados pela Direçãoe homologados pelo
Plenário do Núcleo.

§ 1º O(s) Coordenador(es) de Ensino do Núcleo terão mandato de 2 (dois) anos com direito à
recondução consecutiva por mais 2 (dois) anos, caso homologado pelo Plenário.

§ 2º O(s) Coordenador(es) serão dispensados das atividades de ensino por deliberação do
Plenário Docente.

§ 3º O(s) Coordenador(es) em suas faltas e impedimentos com prejuízo ao trabalho pedagógico
serão destituídos pelo Plenário Docente, por maioria absoluta dos membros votantes.

§ 4º Nas ausências ou impedimentos eventuais e simultâneos do(s) coordenador(es), caberá à
Direção da Unidade designar um substituto.

Art. 31. A Coordenação de Ensino do NEI-CAp/UFRN é responsável pelo planejamento,
estruturação, supervisão, orientação, acompanhamento e avaliação das atividades de ensino.

Art. 32. Atuando junto à Coordenação de Ensino, o (a) auxiliar de creche e o (a) assistente de
alunos são servidores técnico-administrativo em educação com a função de auxiliar na ação educativa
desenvolvida pela Unidade, acompanhando as crianças e apoiando os docentes.

Art. 33. A Secretaria Escolar, vinculada à Coordenação de Ensino, tem como competências:

I – realizar as atividades técnico-administrativas relacionadas à vida estudantil dos alunos do
NEI-Cap/UFRN; e

II - assessorar à coordenação de Ensino nas ações pedagógicas da escola.

Art. 34. São competências da Coordenação de Ensino do NEI-Cap/UFRN:

I - prestar Atendimento Educacional Especializado (AEE), responsável por promover e assegurar
as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena das crianças com
necessidades específicas, de acordo com a legislação vigente.
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II - articular, de maneira cooperativa com a gestão, os diferentes setores e corpo docente e
discente, em programas e atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando ao desenvolvimento do
processo pedagógico e educativo na perspectiva da Proposta Pedagógica do NEI-Cap;

III - mediar as relações entre a Unidade e sua comunidade, facilitando os processos de
comunicação e cooperação sob demanda da gestão e/ou corpo docente;

IV - participa da elaboração e da revisão de documentos norteadores e regulatórios/normativos;
V - oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional na escola, de

acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE-FNDE);

VI - delinear estratégias de trabalho favorecedoras das mudanças necessárias para a otimização
do processo educativo, das relações interpessoais e dos processos intrapessoais, referindo-se ao
sujeito em todas as suas dimensões;

VII - auxiliar nas atividades relacionadas à gestão de pessoas, do clima e do atendimento às
necessidades específicas da comunidade que compõem a instituição e que promovam o
desenvolvimento e a aprendizagem dos envolvidos no cotidiano escolar;

VIII - realizar ações de promoção à saúde e bem-estar, além de trabalhar em conformidade com
as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança no âmbito da Unidade; e

IX - desenvolver, promover e efetivar políticas sociais no âmbito da Assistência Estudantil do
NEI-CAp/UFRN.

§ 1º A competencia prevista no inciso I será desenvolvido por dois docentes com formação em
Educação Especial em parceria com os docentes da sala de aula comum.

§ 2º A competência prevista no inciso VIII é realizada em ambiente escolar, prestando a assistência
de enfermagem adequada a cada demanda e, em casos mais graves, encaminhar o paciente a uma
unidade hospitalar, notificando os responsáveis.

Seção III

Da coordenação de pesquisa e extensão

Art. 35. A Coordenação e vice-coordenação de Pesquisa e Extensão do NEI-CAp/UFRN será
exercida por docentes efetivos do Núcleo em regimede dedicação exclusiva e com formação em nível de
doutorado, designados pela Direção e homologados pelo Plenário do Núcleo.

§ 1º A Coordenação de Pesquisa e Extensão do NEI-CAp/UFRN terá mandato de dois anos com
direito à recondução consecutiva por mais 02(dois) anos, caso aprovado pelo Plenário.

§ 2º O Coordenador de Pesquisa e Extensão será dispensado das atividades de ensino por
deliberação do Plenário Docente.
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§ 3º O Coordenador em suas faltas e impedimentos com prejuízo ao trabalho da Unidade será
destituído pelo Plenário Docente.

§ 4º O Vice-coordenador substituirá o Coordenador em seus impedimentos e ausências
eventuais.

Art. 36. A Coordenação de Pesquisa e Extensão do NEI-CAp/UFRN é responsável pelo
planejamento, estruturação, supervisão, orientação, acompanhamento e avaliação das atividades de
pesquisa e extensão.

Art. 37. As atividades de extensão do NEI-CAp/UFRN são desenvolvidas em modalidades
definidas conforme resolução vigente.

Art. 38. São competências da coordenação de pesquisa e extensão doNEI-Cap/UFRN:

I - assessorar os docentes na formulação e encaminhamento de projetos de ensino, pesquisa e
extensão, com foco na educação das infâncias e na formação docente;

II - apoiar e incentivar os projetos de ação na Unidade, promover a divulgação, assessorar na
captação de recursos e materiais necessários,auxiliar na elaboração de relatórios, bem como contribuir
no acolhimento de propostas de projetos de outras unidades que apresentem eventual relação com o
NEI/CAp-UFRN, verificando e promovendo a licitude dos projetos frente à regulamentação e os
protocolos da UFRN e da Unidade;

III - planejar, organizar e documentar os eventos promovidos pelo NEI- CAp/UFRN ou daqueles
que instituam parceria entre os demais docentese departamentos, da UFRN ou de fora dela, com o
NEI/CAp-UFRN, mantendo sempre a lisura e licitude dos fatos em consonância com a legislação vigente
e os regulamentos supra, inter e intra departamentais;

IV - manter a regularidade e o funcionamento da revista científica organizada pela Unidade,
buscando o seu aprimoramento e respeitando as regulamentações envolvidas; e

V - assessorar e contatar os editores, membros da comissão editorial, avaliadores e demais
colaboradores da revista, podendo participar de tal instância de trabalho;

Art. 39. A qualquer tempo, os membros da Coordenação de Pesquisa e Extensão podem ser
convocados pela Direção ou pelo Plenário do NEI- CAp/UFRN para prestar esclarecimentos, divulgar
informações desde que não imputadas de sigilo por força de lei ou regulamento da Universidade e/ou
expressar posicionamento diante de questões que envolvam a Pesquisa e a Extensão na Unidade.

Seção IV

Da coordenação de estágios

Art. 40. A Coordenação de Estágios do NEI-CAp/UFRN será exercida pelo docente efetivo do
Núcleo que estiver ocupando o cargo de vice-diretor(a) da unidade.

§ 1º O Coordenador de Estágios será dispensado das atividades de ensino por deliberação do
Plenário docente.
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§ 2º A Direção da Unidade designará um vice coordenador entre os demais docentes efetivos
lotados na Unidade.

§ 3º O vice coordenador substitui o coordenador em seus impedimentos e ausências eventuais.

Art. 41. A Coordenação de Estágios do NEI-CAp/UFRN é responsável pelo planejamento,
estruturação, supervisão, orientação, acompanhamento e avaliação das atividades de estágio
supervisionado desenvolvido no NEI-CAp/UFRN por alunos dos cursos de graduação desta Universidade
e pelo recrutamento, seleção, orientação e acompanhamento de bolsistas lotados na Unidade.

TÍTULO III

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Art. 42. A comunidade escolar do NEI-CAp/UFRN é composta pelos servidores docentes,
efetivos e substitutos, pelos técnico-administrativos, pelas crianças regularmente matriculadas e seus
responsáveis legais, pelos bolsistas e estagiários e demais agentes públicos.

CAPÍTULO I

DO CORPO DOCENTE

Art. 43. O corpo docente do NEI-CAp/UFRN é formado por todos os professores da carreira do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico pertencentes ao quadro de pessoal da Universidade Federal do
RioGrande do Norte que exerçam atividades de ensino, pesquisa, extensãoe gestão acadêmica ou
universitária, na forma da lei, no âmbito desta Unidade.

Parágrafo único. Integram também o Corpo Docente do NEI-CAp/UFRN:

I - professores visitantes;

II - professores substitutos; e

III - professores voluntários, de acordo com legislação e normas específicas.

Art. 44. O ingresso dos docentes efetivos no NEI-CAp/UFRN dar-se-á observadas as normas do
Regimento Geral da Universidade.

Art. 45. São direitos dos docentes, além dos já previstos no Regimento Geral da Universidade:

I - ser respeitado em sua individualidade;

II - votar e ser votado para cargos eletivos da administração escolar;
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III - desenvolver com autonomia suas práticas educativas em consonância com a proposta
pedagógica da Unidade, as disposições legais e as disposições deste Regimento; e

IV - ser representante de órgão Colegiado ou similares no âmbito do NEI- CAp/UFRN e da
Universidade.

Art. 46. São deveres dos docentes, além dos já previstos no Regimento Geral da Universidade:

I - desenvolver suas atividades em consonância com a proposta pedagógica do NEI-CAp/UFRN;

II - exercer com zelo, compromisso, coerência e ética profissionais as atribuições que forem
inerentes a seu cargo no NEI-CAp/UFRN;

III - planejar e executar ações pedagógicas pelas quais é responsável;

IV - manter atualizados os registros de acompanhamento do desenvolvimento das crianças;
V - comparecer ao NEI-CAp/UFRN nas horas de trabalho ordinário e nas horas de trabalho

extraordinário, quando convocado, em razão de necessidades daUnidade, executando as atividades
que lhe competem, sem ultrapassar sua carga horária de trabalho;

VI - informar e justificar as ausências à chefia imediata;

VII - participar da organização, desenvolvimento e avaliação de reuniões pedagógicas, tendo em
vista a avaliação contínua doprocesso educativo;

VIII - propor, discutir, participar e/ou coordenar projetos de pesquisa e deextensão voltados
para a sua área de atuação/estudos;

IX - orientar e acompanhar, efetivamente, os estagiários e bolsistas queatuam na turma sob
sua responsabilidade;

X - identificar os casos de crianças que apresentem dificuldades de aprendizagem, comunicando
à Coordenação de Ensino e, posteriormente, aos responsáveis legais;

XI - responsabilizar-se pelo atendimento pedagógico de crianças que apresentem dificuldades
de aprendizagem;

XII - comunicar à Coordenação de Ensino os casos de suspeita ou constatação de doenças
infectocontagiosas;

XIII - buscar o aprimoramento de seu desempenho profissional e ampliação de seus
conhecimentos, assumindo a responsabilidade por sua formação continuada;

XIV - responsabilizar-se pelo uso e conservação dos equipamentos e materiais didáticos
colocados à sua disposição; e
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XV - registrar e acompanhar a assiduidade e pontualidade de crianças matriculadas nas turmas
sob sua orientação, comunicando, à Coordenação de Ensino e aos responsáveis legais, situações de
baixa frequência;

Art. 47. As penas disciplinares aplicáveis a possíveis infrações dos docentes obedecerão àquelas
do Regimento Geral da Universidade.

CAPÍTULO II

DO CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Art. 48. O corpo técnico e administrativo lotado no NEI-CAp/UFRN é integrado por técnicos-
administrativos de nível superior, médio e fundamental do quadro de pessoal da Universidade, de
acordo com as necessidades dos serviços prestados e de provimento na forma da legislação em vigor.

Art. 49. São direitos dos servidores técnicos-administrativos, além dos já propostos no
Regimento Geral da Universidade:

I - ser representante de órgão Colegiado ou similares no âmbito do NEI- CAp/UFRN e da
Universidade;

II - receber orientação da Chefia imediata ou da Direção do NEI-CAp/UFRN para a melhoria de
seu desempenho profissional; e

III - participar de cursos com vistas ao seu aprimoramento, ressalvadas as condições de
liberação de suas atividades no NEI-CAp/UFRN, especialmente no caso de afastamento superior a 30
(trinta) dias.

Art. 50. São deveres dos servidores técnicos e administrativos NEI- CAp/UFRN, além dos já
propostos no Regimento Geral da Universidade:

I - integrar-se à Proposta Pedagógica do NEI-CAp/UFRN;

II - exercer com zelo, compromisso, coerência e ética profissionais as atribuições que lhe
forem conferidas inerentes ao seu cargo;

III - responsabilizar-se pelo uso, manutenção e conservação dosequipamentos colocados à sua
disposição;

IV - comparecer a todas as reuniões a que forem convocados;

V - informar e justificar as ausências e atrasos à chefia imediata;

VI - buscar o seu aprimoramento técnico e operacional;

VII - sugerir a adoção de métodos e técnicas que contribuam para a melhoria de seu
desempenho e de seu relacionamento com a comunidade escolar;
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VIII - comunicar à Direção todas as irregularidades que ocorram no NEI-CAp/UFRN, quando
delas tiver conhecimento; e

IX - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Art. 51. As penas disciplinares aplicáveis às possíveis infrações cometidas pelos servidores
técnicos e administrativos obedecerão àquelas do Regimento Geral da Universidade.

CAPÍTULO III

DO CORPO DISCENTE

Art. 52. O corpo discente é formado por todas as crianças matriculadasno NEI-CAp/UFRN.

Art. 53. Os direitos das crianças derivam, substancialmente, dos direitos e garantias
fundamentais dispostos na Constituição Federal, bem como dos que fixam o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor, além dos previstos neste
Regimento.

Art 54. São direitos das crianças matriculadas noNEI-CAp/UFRN:

I - ter direito a uma educação inspirada nos princípios de igualdade, de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana contribuindo na sua formação como cidadão ético, consciente e atuante
na comunidade emque vive;

II - participar das atividades desenvolvidas no âmbito escolar;

III Ser respeitado em sua individualidade;

IV - ser atendido em suas necessidades básicas; e

V - participar das diferentes etapas curriculares.

Art. 55. São deveres e responsabilidades das crianças matriculadas noNEI-CAp/UFRN:

I - participar das atividades propostas;

II - manter organizado materiais escolares de uso pessoal ou coletivo;

III - cumprir as orientações sobre entrada, saída e uso das salas de referência e demais
dependências da escola;

IV - respeitar todos os membros da comunidade escolar;

V - contribuir para manutenção de um ambiente colaborativo;
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VI - respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e materiais de uso pessoal ou coletivo,
ajudando a preservá-los e respeitando a propriedade alheia, pública ou privada; e

VII - utilizar meios pacíficos para a resolução de conflitos.

Art. 56. Caso haja inobservância dos deveres descritos neste Regimento, serão adotadas medidas
considerando a Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) e a Lei
de Diretrizes eBases da Educação Brasileira (LDB, 1996).

Art. 57. Será adotada uma hierarquia para a aplicação de ações, poendo as menos gravosas
serem aplicadas pelo professor ou Coordenação deEnsino e, as mais gravosas, exigindo a mediação do
diretor e/ou equipe multidisciplinar.

§ 1º O professor, faculta-se a aplicação de uma advertência verbal, crescendo em gravidade,
tem-se, em seguida, a advertência escrita, com comunicação aos responsáveis legais pela criança;

§ 2º Os casos mais graves ou de multirreincidência deverão ser encaminhados à coordenação
de ensino para aplicação das medidas de advertência escrita: comunicação na presença dos
responsáveis pela criança e termo de compromisso de colaboração à melhoria da conduta do educando.

§ 3º A retratação verbal ou escrita destina-se aos casos de ofensa aos pares,servidores do NEI-
CAp/UFRN e demais agentes públicos;

§ 4º O afastamento da criança das atividades na sala de referência, por período determinado,
mas mantendo-a na escola, onde desenvolverá atividades que possibilitem a reflexão, retratação em
relação às suas ações.

§ 5º Deverá haver a reparação do dano causado ao patrimônio público ou particular,quando
necessário.

§ 6º A mudança de turma ou de turno é a penalidade mais gravosa, devendo ser condicionada a
sua aplicação à avaliação de uma equipe multidisciplinar formada pelos docentes da criança,
Coordenação de Ensino, Direção, psicólogo (a) escolar e assistente social, como também, acordada com
os responsáveis.

CAPÍTULO IV

DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS PELAS CRIANÇAS

Art. 58. A Comunidade de Pais é constituída por todos os responsáveis legais pelas crianças
matriculadas no NEI-CAp/UFRN.

Art. 59. São direitos dos responsáveis legais pelas crianças:

I - ser respeitado por toda comunidade escolar;

II - tomar conhecimento, no ato da matrícula, das disposições contidas neste Regimento;
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III - conhecer a Proposta Pedagógica da escola;

IV - apresentar quaisquer solicitação e/ou sugestões relativas ao bom andamento do NEI-
CAp/UFRN, tanto aos docentes quanto à administração;

V - votar e ser votado para cargos de representante do Conselho de Unidade e outras
comissões cabíveis, no âmbito do NEI-CAp/UFRN;

VI - tomar conhecimento, via Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA - da UFRN, do
desenvolvimento da criança sob sua responsabilidade; e

VII - solicitar reunião ou entrevistas individuais com os docentes responsáveis pela criança,
quando julgar necessário.

Art. 60. São deveres dos responsáveis legais pelas crianças matriculadas no NEI-CAp/UFRN:

I - manter atualizados os dados cadastrais da criança;

II - cumprir os horários de entrada e saída da criança estabelecidos pelo NEI-CAp/UFRN;

III - garantir a assiduidade e pontualidade da criança nas atividades escolares;

IV - manter-se informado, tomando ciência dos avisos divulgados pela escola por meio digital,
via agenda escolar ou afixados nos murais da escola;

V - comparecer às reuniões pedagógicas e administrativas, quandoconvocado;

VI - comparecer à convocação de entrevista individual com a Coordenação Pedagógica e/ou
docente;

VII - indenizar os prejuízos quando a criança sob sua responsabilidade cometer ações que
causem danos materiais ao patrimônio do NEI- CAp/UFRN e/ou à terceiros;

VIII - possibilitar a participação da criança em atividades ocorridas emoutro horário, quando
necessário;

IX - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança;

X - permanecer acessível durante o período de permanência da criançana escola para que possa
ser contatado em caso de urgência; e

XI - tratar com civilidade todos os participantes da comunidade escolar.

Art. 61. Caso haja inobservância dos deveres descritos neste Regimento, o responsável legal
pela criança estará sujeito às seguintes medidas:

I - advertência verbal; e
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II - advertência escrita com registro em documento próprio e assinada pelos responsáveis.

Art. 62. Para a aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza da infração, a
gravidade, a reincidência e a circunstância em quetenha ocorrido o fato.

Art. 63. A pena de advertência é aplicada como forma de alertar o responsável, no sentido de
evitar negligências ou descompromisso em relação às suas atribuições.

CAPÍTULO V

DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 64. O NEI-CAp/UFRN receberá estagiários de cursos oferecidos pela UFRN com interesse em
vivenciar a realidade de ensino e aprendizagens praticada nessa instituição, bem como ampliar suas
experiências formativas, teóricas e práticas.

Parágrafo Único. As atividades dos estagiários dos cursos daUniversidade serão regulamentadas
pela Coordenação de Estágio, conforme as possibilidades do NEI-CAp/UFRN.

Art. 65. São direitos do estagiário:

I - ser respeitado em sua individualidade;

II - seceber toda a orientação necessária para o bom exercício de suas atividades;

III - participar do planejamento de atividades com a orientação dos professores responsáveis
pelo grupo em que atua, considerando o respectivo componente curricular;

IV - ser acompanhado pelos professores supervisores de estágio durante o desenvolvimento de
suas atividades no NEI-CAp/UFRN.

Art. 66. São deveres do estagiário:

I - acatar a regulamentação que estabelece sua atuação no NEI-CAp/UFRN;

II - responsabilizar-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos colocados à sua
disposição;

III - comparecer a todas as reuniões a que for convocado;

IV - comparecer ao NEI-CAp/UFRN conforme o horário estabelecido;

V - informar e justificar as ausências professores supervisores de estágio;

VI - exercer suas atividades com zelo, compromisso, coerência e ética; e
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VII Integrar-se à Proposta Pedagógica do NEI-CAp/UFRN.

Art. 67. As penas disciplinares aplicáveis a possíveis infrações dos estagiários obedecerão
àquelas expressas em regulamentação específicada UFRN.

CAPÍTULO VI

DOS ESTAGIÁRIOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Art. 68. O NEI-CAp/UFRN receberá estagiários de apoio técnico e administrativo de cursos
oferecidos pela UFRN com interesse em vivenciar a realidade de ensino e aprendizagens praticada
nessa instituição, bem como ampliar suas experiências formativas, teóricas e práticas.

Parágrafo Único. O ingresso dos estagiários de apoio técnico e administrativo no NEI-CAp/UFRN
far-se-á mediante entrevista e análise de currículo, obedecendo as normas vigentes na UFRN.

Art 69. São direitos dos estagiários de apoio técnico e administrativo:

I - participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão;

II - ter contato com a realidade escolar e participar dos grupos de estudos, da semana
pedagógica e das paradas pedagógicas, conforme ocalendário escolar;

III - divulgar e integrar as atividades desenvolvidas no NEI-CAp/UFRNà comunidade em geral;

IV - ser informado sobre a Proposta Pedagógica, estrutura e funcionamento do NEI-CAp/UFRN;

V - conhecer os instrumentos de avaliação utilizados durante o período letivo;

VI - acompanhar e elaborar atividades com a orientação e a supervisão do docente responsável;

VII - ter acesso ao planejamento da turma em que atua;

VIII - discutir o plano de aula com o docente;

IX - produzir material didático a ser utilizado nas salas de referência;

X - conversar com o docente sempre que tiver alguma dúvida;

XI - participar da avaliação da criança e dos relatórios de atividades junto com o docente;

XII - manter permanente contato com o seu tutor; e

XIII - ausentar-se das atividades nos dias destinados à avaliação nas disciplinas em que estiver
matriculado, mediante apresentação de declaração.

Art. 70. São deveres dos estagiários de apoio técnico e administrativo:
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I - cumprir o horário de trabalho estabelecido;

II - evitar ausentar-se de suas atividades durante o horário estabelecido;

III - guardar sigilo quanto aos elementos utilizados ou veiculação de informações a que, direta
ou indiretamente, tenha acesso no NEI- CAp/UFRN;

IV - participar da organização da sala junto com as crianças e servidores;

V - comunicar à escola as situações excepcionais de afastamento das atividades em sala;

VI - acatar a regulamentação que estabelece sua atuação no NEI-CAp/UFRN;

VII - responsabilizar-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos colocados à sua
disposição;

VIII - comparecer a todas as reuniões a que for convocado;

IX Informar e justificar as ausências à chefia imediata;

X - exercer suas atividades com zelo, compromisso, coerência e ética;e

XI - Integrar-se à Proposta Pedagógica do NEI-CAp/UFRN.

Art. 71. As penas disciplinares aplicáveis a possíveis infrações dos estagiários de apoio técnico e
administrativo obedecerão àquelas expressas em regulamentação específica da UFRN.

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

CAPÍTULO I

DOS NÍVEIS DE ENSINO

Art. 72. As crianças do NEI-CAp/UFRN serão consideradas discentes da Educação Básica da
Universidade.

Art. 73. Os níveis de ensino ministrados pelo NEI-CAp/UFRN são Educação Infantil e Ensino
Fundamental - Anos iniciais: 1º ao 5º ano.

CAPÍTULO II

DO REGIME ESCOLAR

Art. 74. O NEI-CAp/UFRN organizará o Ensino em anos letivos, adotando jornada escolar de
período parcial nos turnos matutino e vespertino.
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Seção I
Do ano letivo

Art. 75. O ano letivo compreenderá os períodos letivos, o período de recesso e férias escolares.

Art. 76. A duração mínima do ano escolar será definida em carga horáriae dias letivos anuais,
observada a legislação em vigor.

Seção II
Do calendário escolar

Art. 77. O Calendário Escolar do NEI-CAp/UFRN é o instrumento normativo de organização do
ano letivo para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Art. 78. A organização do Calendário Escolar do NEI-CAp/UFRN terá como base o Calendário
Acadêmico definido pela UFRN.

Art. 79. O Calendário Escolar deverá ser elaborado por uma comissão designada pela Direção da
Unidade, considerando a legislação vigente e as necessidades da comunidade escolar, e aprovado pelo
Plenário Docente e pelo Comitê da Unidade.

CAPÍTULO III

DO INGRESSO E PERMANÊNCIA

Seção I
Do ingresso

Art. 80. Para o preenchimento de vagas disponíveis no NEI- CAp/UFRN será adotado o sistema
de sorteio público aberto a comunidade como única forma de pleitear uma vaga nesta instituição, de
acordo com a Portaria nº 959/2013, do Ministério daEducação.

§ 1º O processo de sorteio público para o preenchimento de vagas parao ingresso de crianças
novatas no NEI-CAp/UFRN será disponibilizado à comunidade através de edital.

§ 2º A quantidade de vagas a serem oferecidas para o ano letivo subsequente será definida e
aprovada pelo Plenário Docente.

Art. 81. O sorteio público para o preenchimento de vagas disponíveis seráorganizado por uma
Comissão formada por servidores docentes e técnico-administrativos designados pela Direção do Núcleo.

Art. 82. Todas as normas para inscrição, homologação de inscrição e sorteio estarão descritas
em edital.

Art. 83. O edital para ingresso de alunos novatos será publicado preferencialmente uma vez por
ano, no segundo semestre, para complementação do corpo discente para o ano seguinte.

Parágrafo único. A Unidade poderá publicar edital no decorrer do ano para abertura de nova(s)
turma(s) e/ou para ingresso de discentes em vagas remanescentes.
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Seção II

Da matrícula e permanência

Art. 84. A matrícula se caracteriza como ato inicial de registro acadêmico da criança no NEI-
CAp/UFRN, devidamente cadastrada no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA)
da UFRN pela Secretaria escolar da Unidade.

Art. 85. A matrícula de crianças sorteadas para ingresso no NEI- CAp/UFRN deverá ser efetuada
por seu responsável legal, de acordo comas normas e prazos estabelecidos em edital para ingresso de
alunos novatos referente a cada ano letivo.

§ 1º O não comparecimento do responsável legal no prazo determinado para a matrícula do
aluno novato implicará na perda da vaga.

§ 2º Para matrículas a partir do 2º ano do Ensino Fundamental será exigida comprovação de
conclusão do ano anterior.

Art. 86. A renovação de matrícula deverá ser efetuada pelo responsável legal da criança
atendida no NEI-CAp/UFRN de acordo com as normas e prazos estabelecidos pela Direção da Unidade
em cada ano letivo.

Parágrafo único. Será considerado como desistência e implicará na perda da vaga pela criança,
quando, sem justificativa dos responsáveis legais, a renovação da matrícula não for efetuada no prazo
estabelecido.

Art. 87. É facultado ao responsável legal pela criança solicitar a mudançade turno quando houver
disponibilidade de vaga ou possibilidade de permuta, respeitando-se a avaliação e autorização da
Coordenação de Ensino acerca da solicitação.

Art. 88. A Coordenação de Ensino, considerando aspectos didático-pedagógicos que primam
pelo atendimento das necessidades de desenvolvimento e aprendizagem da criança, poderá sugerir sua
mudançade turno.

Art. 89. O NEI-CAp/UFRN aceitará transferência de outros Colégios de Aplicação, nos casos
previstos em Lei, desde que haja disponibilidade de vaga para a turma solicitada.

Seção III

Do trancamento e cancelamento de matrícula

Art. 90. O trancamento é o ato pelo qual a matrícula é suspensa sem que a criança perca o
vínculo estabelecido com a escola.

Art. 91. Para requerer o trancamento de matrícula, o responsável legal pela criança deve
encaminhar a solicitação à Direção da escola que realizará o deferimento ou indeferimento do pedido,
condicionada a avaliação de uma equipe formada pelos docentes da criança, Coordenação de Ensino e
Direção.
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Art. 92. Admitir-se-á o trancamento de matrícula:

I - em caso de doença da criança, mediante comprovação por atestado médico;

II - por mudança da sede de lotação do responsável legal quando servidor público civil ou militar
em decorrência de transferência ou formação, publicadas em diário oficial; ou

III - por necessidade particular, uma única vez ao longo da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, pelo prazo máximo de um ano.

Parágrafo único. Encerrado o período do trancamento concedido, o responsável legal pela
criança deve comparecer ao NEI para renovar a matrícula e, caso isso não ocorra, implicará na perda da
vaga.

Art. 93. O cancelamento de matrícula poderá ocorrer em qualquer momento, quando solicitado
pelo responsável legal pela criança.

Parágrafo único. o pedido de cancelamento de matrícula implica na desistência da vaga.

Art. 94. Nos casos de trancamento e cancelamento de matrícula, o responsável legal deverá
apresentar certidão de débito atestando que a criança não possui pendências com o Sistema de
Bibliotecas da UFRN.

CAPÍTULO IV

DA AVALIAÇÃO ESCOLAR E RECUPERAÇÃO DOS ESTUDOS

Art. 95. A avaliação do desenvolvimento das crianças matriculadas na Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental no NEI- CAp/UFRN será contínua, processual, inclusiva e dialógica, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, em consonância com os objetivos
propostos, respeitando-se as características das respectivas faixas etárias.

§ 1º O registro da avaliação do desenvolvimento das crianças será realizado trimestralmente,
pelos professores responsáveis por cada turma, por meio de fichas e relatórios que serão
disponibilizados para consulta e acompanhamento dos responsáveis legais no Sistema de Gestão de
Atividades Acadêmicas – SIGAA da UFRN.

§ 2º Os resultados das avaliações em cada componente curricular do Ensino Fundamental serão
expressos em conceitos.

§ 3º Para fins de progressão serão exigidos o desenvolvimento qualitativo das crianças e a
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de dias letivos.

Art. 96. A recuperação de estudos no NEI-CAp/UFRN deve ser entendidacomo atividade didático-
pedagógico que visa oferecer outras possibilidades à criança que apresente dificuldade ao longo do
processo de ensino e de aprendizagem.
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Art. 97. O NEI-CAp/UFRN oferecerá atividades de recuperação às crianças do Ensino
Fundamental que apresentem menor rendimento da aprendizagem por meio do Atendimento
Pedagógico.

§ 1º O atendimento pedagógico corresponde a uma hora semanal a ser oferecido em horário
oposto ao turno regular de aulas da criança.

§ 2º O atendimento pedagógico ocorrerá paralelo ao processo educativo, no decorrer do
período letivo.

§ 3º Os professores devem convocar os responsáveis legais para informar a respeito da entrada
da criança no atendimento pedagógico, justificando sua necessidade.

§ 4º Cabe aos responsáveis legais pela criança garantir a participação desta no processo de
recuperação

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 98. Nenhum material ou equipamento distribuído ao NEI- CAp/UFRN poderá ser dele
retirado sem a expressa autorização da Direção, nem poderá ser feito uso privativo no âmbito
particular por qualquer membro da comunidade escolar.

Art. 99. Os danos causados ao patrimônio da Universidade, sob a guarda do NEI-CAp/UFRN,
serão indenizados na forma da legislação em vigor.

Art. 100. Nenhuma informação ou notícia à imprensa, referente ao NEI- CAp/UFRN, poderá ser
prestada ou liberada sem autorização da Direçãodo Núcleo.

Art. 101. O desrespeito aos horários pelos membros da comunidade escolar, sem motivo
justificado, poderá ensejar medidas disciplinares pela Direção do Núcleo.

Art. 102. A Direção do NEI-CAp/UFRN baixará normas ou instruções disciplinares relacionadas à
vida interna da Unidade, definindo rotinas.

Art. 103. O Regimento Interno poderá ser modificado, a qualquer tempo, mediante iniciativa do
Plenário Docente.

Parágrafo único. As modificações e alterações deste Regimento deverão ser aprovadas em
reunião extraordinária do Plenário Docente, específica para esse fim, exigindo-se o voto favorável de
pelo menos 2/3 dos votantes, remetendo-as, em seguida, às instâncias competentes para aprovação.

Art. 104. O Diretor do Centro de Educação assumirá a presidência do Plenário do Núcleo,
quando presente às suas reuniões.

Art. 105. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.


