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RESOLUÇÃO CONSUN Nº 013/2022 

 
Autoriza a incorporação da Unidade de 

Montenegro pela Unidade de Porto Alegre, de 
forma gradual, mediante transição a ser efetivada 

no prazo de quatro anos até a extinção da Unidade 

incorporada. Expediente nº 22/1950-0000946-9.  

 
O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 11.646, de 10 de julho de 2001, pelo 

Estatuto da Universidade, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, 

especialmente fundamentado no artigo 5º, incisos VI e XVIII, no artigo 7º, incisos VI e XVIII, do 

Regimento Geral, aprovado pela Resolução CONSUN nº 03 de 2010 e consoante deliberação 

na 267ª Sessão Extraordinária, realizada em 27 de outubro de 2022,  

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar a incorporação da Unidade de Ensino de Montenegro pela Unidade de 

Ensino de Porto Alegre, no prazo transitório de quatro anos até a extinção da Unidade 

incorporada, nos termos do Relatório de Estudos sobre a Incorporação da Unidade 

Universitária de Montenegro, produzido pelo Grupo de Trabalho - GT TRANSIÇÃO, 

constante no Processo Administrativo 22/1950-0000946-9, cujos termos, para fins de 

cumprimento, ficam vinculados e fazem parte desta Resolução. 

§1º - Às turmas que ingressaram na Unidade incorporada, com cursos ainda em andamento, 

ficará assegurada a oferta regular de componentes curriculares semestrais em Montenegro, até 

a colação de grau. 

§2º - A interrupção da oferta de componentes curriculares na Unidade em Montenegro ocorrerá 

de forma progressiva e gradual, do primeiro ao último semestre, conforme tabela constante no 

Relatório vinculado a esta Resolução. 

§3º - A atual organização de encargos docentes deverá ser mantida, com deslocamento/lotação 

progressiva docente para a Unidade de Porto Alegre, de forma a permitir o atendimento de 

discentes em Montenegro e em Porto Alegre, até a extinção da Unidade incorporada. 

§4º - Os funcionários do Corpo Técnico e de Apoio Administrativo lotados na Unidade em 

Montenegro deverão acompanhar os cursos no processo de transição gradual da Unidade, 

responsabilizando-se pelas atividades administrativas dos cursos na Unidade incorporadora e 

na incorporada, até a extinção desta última e remoção para a Unidade de Porto Alegre. 
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§5º - Os bens patrimoniados na Unidade em Montenegro deverão ser transferidos para Porto 

Alegre em conformidade à necessidade e conveniência dos Cursos e espaços físicos 

disponíveis, de forma gradual, até a extinção da Unidade incorporada. 

§6º - a finalização do processo de incorporação e de oferecimento de componentes em 

Montenegro poderá ser antecipada, em relação ao cronograma original, desde que haja 

economicidade para universidade e que não cause prejuízo aos estudantes. 

§7º - A relotação dos  técnicos administrativos lotados na Unidade de Montenegro deverá ser 

feita de forma gradual, sendo que destino dos mesmos deverá ser a unidade de Ensino de Porto 

Alegre. 

Art. 2º - O processo de incorporação terá início no primeiro semestre letivo de 2023, mediante 

ingresso de novas turmas dos Cursos oferecidos pela Unidade de Montenegro, em Porto Alegre. 

§1º – O ingresso de que trata o caput dependerá de prévia autorização pelos competentes 

Conselhos Superiores da UERGS, atendidas as normativas e procedimentos que antecedem o 

ingresso na Universidade. 

§2º - Para atendimento inicial das turmas ingressantes em Porto Alegre a partir de 2023/1, a 

Universidade contará com a utilização de espaços culturais do Estado em Porto Alegre, 

assegurados no Termo de Cooperação registrado no FPE sob o número 2771/2022, Processo 

Administrativo 22/1950-0000565-0, celebrado com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Art. 3º - A incorporação será finalizada mediante a extinção da Unidade em Montenegro, que 

deverá ocorrer imediatamente após a última colação de grau naquela Unidade. 

Art. 4º - Durante o período de transição do processo de incorporação, o contrato de concessão 

onerosa firmado pela UERGS com a Fundação de Artes de Montenegro – Fundarte, deverá ser 

anualmente revisado para fins de adequação proporcional de valores em conformidade à 

diminuição de turmas e, consequentemente, da redução gradual de utilização de espaços, 

serviços e equipamentos daquela Fundação. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada toda e 

qualquer disposição em contrário. 

 
Porto Alegre, 27 de outubro de 2022. 

 
 

Leonardo Alvim Beroldt da Silva  
Presidente do CONSUN 

 












