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Redação conforme aprovado em ata da reunião 15/2021 do Conselho Superior do 

CINTED, de 03 de agosto de 2021.  

  

SEÇÃO I  

Das Disposições Preliminares 

Art 1°. O presente Regimento dispõe sobre os objetivos, organização e funcionamento 

do Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias na Educação 

(CINTED/UFRGS).  

Parágrafo único – O CINTED é um dos Centros de Estudos Interdisciplinares 

regulamentados pelo Estatuto e Regimento Geral da UFRGS.   

 

Art 2°. A organização e o funcionamento do Centro reger-se-ão pelo disposto no Estatuto 

e no Regimento Geral da Universidade e neste Regimento.  

  

SEÇÃO II 

Dos Objetivos e Áreas de Atuação 

Art 3°. Conforme Capítulo V Art. 61 do Regimento da Universidade, “Os Centros de 

Estudos Interdisciplinares destinam-se a reunir especialistas da Universidade e externos 

a ela, com o objetivo de desenvolver novos programas de ensino, de pesquisa ou de 

extensão, de caráter interdisciplinar.”  

  

Art 4°. O CINTED tem por objetivos realizar estudos e pesquisas interdisciplinares que 

darão suporte às atividades de implementação de tecnologias alternativas em 

programas e projetos educativos, presenciais e/ou à distância, bem como sediar cursos 

de pós-graduação e desenvolver atividades de extensão.  

  

Art 5°. O CINTED desenvolverá atividades de natureza acadêmica, pesquisa e extensão, 

tais como cursos, estudos, pesquisa e eventos, relevantes:  

a) à Educação a Distância;  

b) à Informática na Educação;  

c) ao uso de tecnologias digitais na Educação;  

d) a outras formas que se revelem de interesse na mesma área.  

  



SEÇÃO III 

Da Organização 

Art 6°. Participam do CINTED as Unidades da UFRGS, a seguir listadas, sem prejuízo de 

outras que dele desejem participar:  

− Faculdade de Educação;  

− Instituto de Informática;  

− Instituto de Matemática e Estatística;  

− Escola de Engenharia;  

− Instituto de Psicologia;  

− Instituto de Artes;  

− Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação.  

§ 1º – As Unidades da UFRGS, através de seus departamentos que participam do 

CINTED, conforme definido no parágrafo único do Artigo 61 do Estatuto da 

Universidade, deverão concordar formalmente com a participação parcial dos seus 

docentes, computando, para este fim, atividades por eles desenvolvidas no CINTED.  

§ 2º – Outras Unidades poderão integrar o CINTED, desde que contem com, pelo menos, 

um programa/projeto institucional aprovado pelo Conselho Superior do CINTED.  

 

Art 7°. O CINTED tem a seguinte estrutura organizacional:  

I. Conselho Superior;  

II. Direção;  

III. Secretaria do CINTED;  

IV. Comissão de Pesquisa;  

V. Comissão de Extensão.  

VI. PPGIE;  

VII. Núcleo de Apoio a Projetos (NAP);  

VIII. Núcleo de Tecnologia da Informação e Audiovisual (NTI); 

IX. Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação (NUTED).  

 

SEÇÃO IV 

Do Conselho Superior 

Art 8°. O Conselho Superior é o órgão colegiado de orientação e direção, que tem por 

objetivo estabelecer a política e as diretrizes gerais do CINTED.  

 

Art 9°. O Conselho Superior é integrado por: Diretores das Unidades da UFRGS que 

participam do CINTED (ou por servidor por eles delegados); Diretor do CINTED, cabendo 

a esse o exercício da presidência; Vice-diretor do CINTED; Coordenador do PPGIE; 



representante técnico-administrativo do CINTED; representante discente do PPGIE na 

COMPOS.  

 

Art 10°. Parágrafo único – O Conselho Superior reunir-se-á na sede do CINTED:  

I. Semestralmente, em caráter ordinário;  

II. Eventualmente, em caráter extraordinário, por solicitação de 2/3 de seus 

membros ou do Diretor do CINTED.  

  

Art 11°. O Conselho Superior do CINTED tem as seguintes atribuições:  

I. Fixar a política e as diretrizes gerais de atuação do CINTED, podendo, para tanto, 

convocar plenária dos integrantes do Centro;  

II. Aprovar a regulamentação eleitoral para Direção e Vice Direção do CINTED  

III. Elaborar as listas tríplices, a serem submetidas ao Reitor da UFRGS, para a 

escolha do Diretor e Vice-Diretor, após consulta formal à comunidade, a qual é 

definida no Artigo 9º deste Regimento.  

IV. Decidir sobre alterações do presente Regimento;  

V. Aprovar as Normas Internas propostas pela Direção;  

VI. Aprovar os Planos Anuais do CINTED e seus respectivos relatórios 

encaminhados pela Direção;  

VII. Propor a destituição do Diretor e do Vice-Diretor, na forma da lei, com 

aprovação de, pelo menos, 2/3 (dois terços) da totalidade dos seus membros, 

em sessão especialmente convocada para esse fim.  

  

SEÇÃO V 

Da Direção 

Art 12°. A Direção será integrada pelo Diretor e pelo Vice-Diretor nomeados pelo Reitor 

da UFRGS, a partir de listas tríplices elaboradas pelo Conselho Superior do CINTED, 

constituídas por docentes da UFRGS vinculados ao Centro, conforme definido no Artigo 

25, Inciso I, deste Regimento.  

§ 1º – O mandato de Diretor e de Vice-Diretor tem a duração de 2 (dois) anos, sendo 

permitida uma recondução.  

§ 2º – Ao Diretor compete:  

I. Cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho do Conselho Superior do 

CINTED;  

II. Representar o CINTED e praticar todos os atos de administração necessários ao 

desenvolvimento das atividades do Centro, inclusive os relacionados a pessoal 

e equipamentos, podendo, para tanto, estabelecer normas de caráter interno a 

serem cumpridas;  



III. Encaminhar anualmente à Reitoria o Plano Anual de Atividades, bem como o 

Relatório Anual, após aprovação do Conselho Superior do CINTED;  

IV. Designar os responsáveis por cada um dos setores que integram o Centro e 

referendar a indicação de coordenadores de programas/projetos de Unidades 

que constituem o Centro;  

V. Designar comissão eleitoral para definir o regulamento eleitoral para Direção e  

Vice Direção do Centro o qual será submetido ao Conselho Superior do CINTED.  

VI. Aprovar todas as atividades exercidas nas dependências do Centro  

  

Art 13°. O Vice-Diretor substituirá o Diretor nas suas faltas e impedimentos, sucedendo-

o nos casos previstos no Estatuto da UFRGS aplicáveis às Direções de Unidades.  

 

SEÇÃO VI 

Da Secretaria do CINTED 

Art 14°. A Secretaria do CINTED será nomeada pelo Diretor do CINTED.  

§ 1º – São funções da Secretaria do CINTED:  

I. Assessorar a Direção em rotinas administrativas, encaminhando   documentos 

e assistindo em reuniões;  

II. Atender, solucionar e encaminhar demandas do público do CINTED em 

diferentes canais de comunicação;  

III. Controlar cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar 

processos; reproduzir documentos.  

IV. Redigir ofícios, cartas; convocações, atas; elaborar relatórios; digitar e formatar 

documentos; elaborar planilhas.  

V. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional.  

  

SEÇÃO VII 

Da Comissão de Pesquisa 

Art 15°. A Comissão de Pesquisa do CINTED (COMPESQ) será eleita pela comunidade do 

CINTED e aprovada pelo Conselho Superior do CINTED,   

§ 1º – A COMPESQ do CINTED será constituída de 3 (três) representantes docentes (e 1 

suplente), 1 (um) representante Técnico-Administrativo (e 1 suplente) e 1 (um) 

representante discente (e 1 suplente), todos eleitos pelos seus pares.  

§ 2º – O mandato dos membros da comissão será de 2 (dois) anos, sendo permitida uma 

recondução. 

 



Art 16°.  Conforme Art. 55, do Estatuto da Universidade, compete à COMPESQ:  

I. Propor ao Conselho do CINTED ações relacionadas às atividades de pesquisa;  

II. Emitir parecer sobre os planos, programas e projetos de pesquisa nos termos 

do Regimento do CINTED;  

III. Acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos de pesquisa 

desenvolvidos no CINTED;  

IV. Exercer as demais atribuições previstas no Regimento do CINTED.  

V. Elaborar e encaminhar à Direção e ao Conselho Superior do CINTED Relatório 

Anual de Atividades de Pesquisa até o dia 31 de dezembro do ano a que se 

refere.  

§ 3º – Demais disposições devem ser estabelecidas em regimento interno da COMPESQ, 

com consonância com as disposições aqui estabelecidas.  

  

SEÇÃO VIII 

Da Comissão de Extensão 

Art 17°. A Comissão de Extensão do CINTED (COMEX) será eleita pela comunidade do 

CINTED e aprovada pelo Conselho Superior do CINTED  

§ 1º – A COMEX do CINTED será constituída de 3 (três) representantes Docentes (e 1 

suplente), 1 (um) representante Técnico-Administrativo (e 1 suplente) e 1 (um) 

representante discente (e 1 suplente), todos eleitos pelos seus pares.  

§ 2º – O mandato dos membros da COMEX será de 2 (dois) anos, salvo o dos 

representantes do corpo discente, que será de 1 (um) ano, permitida uma recondução, 

em ambos os casos.  

§ 3º – Conforme Estatuto da Universidade, compete à COMEX:  

I. Propor ao Conselho do CINTED ações relacionadas às atividades de extensão;   

II. Emitir parecer sobre os planos, programas e projetos de extensão,   

III. Acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos de extensão;  

IV. Elaborar e encaminhar à Direção e ao Conselho Superior do CINTED Relatório 

Anual de Atividades de Extensão até o dia 31 de dezembro do ano a que se 

refere.  

§ 4º – Demais disposições devem ser estabelecidas em regimento interno da COMEX, 

com consonância com as disposições aqui estabelecidas  

  

SEÇÃO IX 

Dos Núcleos 

Do Núcleo de Apoio a Projetos  

Art 18°. O Núcleo de Apoio a Projetos (NAP) será definido pelo Diretor do CINTED.  



§ 1º – Compete ao Núcleo apoiar a elaboração e prestar assessoramento a projetos de 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no CINTED, nos itens acadêmicos, financeiros 

e pedagógicos.   

§ 2º – Apoiar as comissões de Pesquisa e de Extensão e secretariar suas reuniões.  

 

Do Núcleo de Tecnologia da Informação e Audiovisual (NTI)  

Art 19°. O Núcleo de Tecnologia da Informação e Audiovisual (NTI) será definido pelo 

Diretor do CINTED.  

§ 1º – Compete ao Núcleo apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administrativas do CINTED, na manutenção e funcionamento da infraestrutura de rede, 

laboratórios, equipamentos, servidores e softwares, incluindo sessões de 

videoconferência e apoio à criação de objetos de aprendizagem.  

  

Do Núcleo de Gestão de Desempenho (NGD) 

Art 20°. Conforme Decisão CONSUN 939/2008, os Núcleos de Gestão de Desempenho 

(NGDs) são de caráter permanente, com a finalidade de organizar, facilitar a 

implementação e a execução do processo de avaliação de desempenho.  

§1°. Os NGDs são formados pelo Diretor, um Assessor Administrativo e um Servidor 

Técnico-Administrativo eleito.  

§2°. Os servidores eleitos terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.  

 

Do Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação (NUTED)  

Art 21°. Compete ao NUTED a realização de pesquisas e desenvolvimento de soluções 

inovadoras para uso de tecnologias digitais aplicadas à educação e sua disponibilização 

para a comunidade acadêmica.  

  

SEÇÃO X 

Do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação (PPGIE) 

Art 22°. O PPGIE será constituído de acordo com regimento do Programa, aprovado pelo 

Conselho do Programa de Pós-graduação de Informática na Educação  

Art 23°. A Comissão de Pós-graduação do PPGIE será eleita de acordo com o Regimento 

do Programa, homologada pelo Conselho Superior do CINTED.  

Art 24°. A Coordenação do PPGIE deve elaborar e encaminhar ao Conselho Superior do 

CINTED Relatório Anual de atividades do Programa até o dia 31 de dezembro do ano a 

que se refere.  

  

SEÇÃO XI  

Da Comunidade do CINTED  



Art 25°. Integram o CINTED:  

I. Professores credenciados do PPGIE; 

II. Professores e/ou pesquisadores que desenvolvam atividades que tenham sido 

aprovadas por uma das comissões do CINTED e referendadas pelo Conselho 

Superior;  

III. Servidores técnico-administrativos com exercício no CINTED ou cedidos;  

IV. Alunos regulares do PPGIE que desenvolvam atividades no CINTED.  

Parágrafo único – Por decisão do Conselho Superior, outros usuários internos ou 

externos à UFRGS poderão desenvolver atividades científicas ou técnicas junto ao 

CINTED.  

 

SEÇÃO XII Das Atividades 

Das Atividades de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

Art 26°. As atividades de pesquisa e extensão do CINTED serão exercidas através de 

programas e/ou projetos de pesquisa ou extensão em que o Centro figura como 

órgão proponente e executor.  

§ 1º – Na execução do programa de pesquisa e/ou projeto de pesquisa, extensão e Pós-

graduação, o CINTED poderá contar com a colaboração de outros órgãos da UFRGS e 

externos a ela.  

§ 2º – Todo programa de pesquisa e/ou projeto de pesquisa deverá ser submetido à 

Comissão de Pesquisa do CINTED, que o aprovará ou não, sendo de importância nesse 

julgamento a qualidade científica da proposta, bem como a capacitação da equipe 

proponente em executá-la com sucesso, de modo a promover o nome do Centro.  

§ 3º – Todo o programa e/ou projeto de pesquisa contará com um coordenador 

designado pela Direção ou por esse referendado quando oriundo de uma das Unidades 

que compõem o Centro. 

 

Das Atividades de Extensão e Prestação de Serviços  

Art 27°. A extensão no CINTED deve ser entendida como um conjunto de atividades que 

visem a colocar à disposição da sociedade os conhecimentos e as capacitações 

desenvolvidas e disponíveis no Centro, bem como estabelecer parcerias, sempre em 

consonância com os objetivos da UFRGS.  

Art 28°. A extensão e a prestação de serviço serão desenvolvidas através de projetos, 

contratos ou convênios com a(s) parte(s) interessada(s), respeitadas as disposições 

legais previstas em lei e as normas gerais da UFRGS.  

Art 29°. As atividades de prestação de serviço no CINTED serão regulamentadas por 

Normas Internas aprovadas pelo Conselho Superior do Centro, obedecendo as normas 

internas da UFRGS.  

 



SEÇÃO XIII 

Das Atividades de Ensino 

Art 30°. As atividades de ensino devem ser conduzidas e estar alinhadas ao Estatuto da 

Universidade. 

Art 31°. As atividades de pós-graduação Stricto Sensu exercidas pelo  

CINTED são ofertadas e regidas em termos de estrutura e funcionamento pelo Regimento 

do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação (PPGIE). 

Art 32°. As atividades de pós-graduação Lato Sensu exercidas pelo CINTED são ofertadas 

através de projetos específicos de especialização regidos pela regulamentação da UFRGS 

específica para cursos desta natureza  

Art 33°. Outras atividades de ensino e demais disposições devem ser estabelecidas pela 

Direção e aprovadas pelo Conselho Superior do CINTED.  

 

SEÇÃO XIV 

Das Disposições Gerais 

Art 34°. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, cabendo recurso ao Conselho 

Superior do Centro.  

Art 35°. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Universitário, revogadas as disposições em contrário.  

  

     Porto Alegre, xxx de xxxx de 2021.  

  


