
Ornamentos jurídicos (Portarias, Resoluções CEPE e CUNI, Decretos e Leis) 

relevantes para a Escola de Medicina 

Âmbito Portarias, Resoluções, Decretos e Leis 

Geral RESOLUÇÃO CUNI N° 414 – Aprova o Estatuto da Universidade Federal de Ouro 
Preto 

Geral RESOLUÇÃO CUNI N° 435 – Regime Geral da Universidade Federal de Ouro 
Preto 

Acadêmico RESOLUÇÃO CEPE N° 1423 – Aprova as normas complementares referentes ao 
sistema de avaliação do aproveitamento escolar, previstas no artigo 62 do 
regimento geral da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Acadêmico RESOLUÇÃO CEPE N° 2880 – Regulamenta os exames especiais, conforme 
determina o parágrafo único do artigo 60 do regimento geral da Universidade 
Federal de Ouro Preto. 

Acadêmico RESOLUÇÃO CEPE N° 3686 – Aprova o Regimento dos programas de iniciação 
cientifica e do comitê de pesquisa na UFOP. 

Acadêmico RESOLUÇÃO CEPE N° 5235 – Dispõe sobre as normas e os procedimentos 
referentes à participação de estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto nos 
programas de mobilidade acadêmica nacional e internacional. 

Acadêmico RESOLUÇÃO CEPE N° 5705 – Fixa normas para a concessão de auxilio financeiro 
a pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Acadêmico RESOLUÇÃO CEPE N° 627 – Atribuições de notas em disciplinas cursadas  na 
Universidade Federal de Ouro Preto e em outras Instituições de Ensino Superior 
efeito de aproveitamento de estudos e dá outras providências. 

Acadêmico RESOLUÇÃO CUNI N° 814 – Aprova norma que fixam carga horária mínima de 
aulas para docente da Universidade Federal de Ouro Preto, revogando a 
Resolução CUNI N° 176. 

Acadêmico RESOLUÇÃO N° 02 CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO – Autoriza 
concessão de dilatação de prazo de conclusão do curso de graduação aos alunos 
portadores de deficiência física, afecções congênitas ou adquiridas. 

Acadêmico REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS – Revalida (Diploma Médico). 

Administrativo NOTA CGP – Auxilio-transporte pago aos servidores docentes e técnico-
administrativo. 

Administrativo PORTARIA N.º 1793 – Complementar os currículos de formação de docentes e 
outros 

Profissionais que interagem com portadores de necessidades especiais. 

Administrativo PORTARIA REITORIA N° 629 – Férias servidores técnico-administrativos 

Administrativo RESOLUÇÃO CEPE N° 4350 – A prova o adicional de vagas para servidores 
técnicos-administrativos nos programas de Pós- Graduação Stricto sensu da 
UFOP. 

Administrativo RESOLUÇÃO CEPE N° 586 – Aprova proposta de processo administrativo 
disciplinas discente. 

http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000009359
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000009359
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000008499
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000008499
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000006024
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000006024
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000006024
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000004762
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000004762
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000004762
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000008677
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000008677
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000002282
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000002282
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000002282
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000008711
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000008711
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000000799
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000000799
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000000799
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000007899
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000007899
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000007899
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res2_81.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res2_81.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res2_81.pdf
http://www.prograd.ufop.br/arqdown/academico/diploma/revalida_diplomas_medicos.pdf
http://www.proad.ufop.br/cgp/arquivos/Nota_sobre_Auxilio_Transporte.pdf
http://www.proad.ufop.br/cgp/arquivos/Nota_sobre_Auxilio_Transporte.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port1793.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port1793.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port1793.pdf
http://www.ufop.br/downloads/portaria_frias.pdf
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000001675
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000001675
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000001675
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000000755
http://www.soc.ufop.br/resolucao/mostrar/0000000755


Administrativo RESOLUÇÃO CEPE N° 6945 – Revoga a Resolução CEPE N° 4.232 e reestrutura 
normas de afastamento de docente para capacitação na própria instituição e em 
instituição nacional ou estrangeira. 

Administrativo RESOLUÇÃO CUNI N° 1480 – Resolve sobre normas de avaliação de 
desempenho docente no período de estágio probatório docente 

Administrativo RESOLUÇÃO CUNI N° 629 – Reconhece direito de servidores de denunciar e 
admoesta as partes. 

Administrativo RESOLUÇÃO CUNI N° 733 – Dispões sobre a avaliação de desempenho em 
estágio probatório bem como a avaliação para concessão da estabilidade do 
servidor técnico-administrativo em educação do quadro de pessoal da Universidade 
Federal de Ouro Preto 

Administrativo RESOLUÇÃO CUNI N° 794 – Aprova as normas que regulamentam as alterações 
de regime de trabalho do pessoal docente. 

Administrativo RESOLUÇÃO CUNI N° 925 – Concede jornada especial de trabalho para 
servidores estudantes. 

Administrativo RESOLUÇÃO CUNI N° 586 – Aprova proposta de processo administrativo 
disciplinar discente. 

Extensão RESOLUÇÃO CEPE N° 5292 – Aprova o regulamento de registro e apoio às ações 
de extensão da UFOP. 

Extensão RESOLUÇÃO CEPE N° 5293 – Cria o comitê de extensão e dá outras 
providências. 

Extensão RESOLUÇÃO CEPE N° 5294 – Cria o comitê de cultura e arte e dá outras 
providências. 

Extensão RESOLUÇÃO CEPE N° 5295 – Aprova a normatização de cursos de extensão na 
UFOP. 

Pós-graduação RESOLUÇÃO CEPE N° 6069 – Aprova as instruções normativas para a realização 
de processos de seleção de candidatos aos cursos de mestrado e doutorado 
abrigados pelo Programa de Pós-graduação stricto sensu da UFOP. 

Pós-graduação RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2 – Dispõe sobre os cursos de pós-graduaçãostricto 
sensu oferecidos no Brasil por instituições estrangeiras, diretamente ou mediante 
convênio com instituições nacionais. 

Pós-graduação RESOLUÇÃO Nº 3 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOCONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – Dispõe sobre o 
reconhecimento de títulos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, 
obtidos nos Estados Partes do MERCOSUL. 
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