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As instâncias de decisão e os órgãos deliberativos da UNIPAMPA estão definidos no             

Estatuto e no Regimento Geral da Universidade, fixando-se, no âmbito da administração            

superior, o Reitor, o Conselho Universitário e as Comissões Superiores. Nas unidades            

universitárias as instâncias de decisão estão representadas pelo Conselho do campus e            

pelo Diretor. 

 

A primeira estrutura orgânica da instituição foi instituída em caráter provisório pela            

Portaria nº 001, de 06 de janeiro de 2009. No decorrer dos anos, a estrutura foi passando                 

por transformações para adequar-se aos órgãos e setores que estavam sendo criados na             

Universidade. Essas alterações ocorreram por meio dos seguintes atos administrativos:          

Portaria nº 745, de 13 de abril de 2010; Portaria nº 1618, de 19 de outubro de 2010; Portaria                   

nº 520, de 22 de fevereiro de 2011; Portaria nº 1564, de 30 de setembro de 2011; Portaria                  

nº 1684, de 09 de novembro de 2011; Portaria nº 326, de 25 de abril de 2012, e Portaria nº                    

367, de 18 de abril de 2013.  

 

A atual concepção de Estrutura Organizacional da UNIPAMPA foi instituída por meio            

da Portaria nº 900, de 05 de maio de 2016, publicada no Boletim de Serviço nº 244, sendo                  

alterada e estabelecida pela Portaria nº 1695, de 21 de dezembro de 2016, publicada no               

Boletim de Serviço nº 356. 

 

O Organograma Institucional, compreendendo as unidades administrativas e        

acadêmicas, está estabelecido por meio da Portaria nº 1696, de 21 de dezembro de 2016,               

publicada no Boletim de Serviço nº 356, que alterou a Portaria nº 901, de 05 de maio de                  

2016, publicada no Boletim de Serviço nº 244, conforme demonstrado a seguir: 



 

 Fonte: Gabinete do Reitor 

As unidades universitárias, em linhas gerais, seguem a mesma organização entre 

elas, distinguindo-se apenas em relação aos cursos de graduação e de pós-graduação 

específicos de cada campus.

 
Fonte: Gabinete do Reitor 

 



 






