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§ 1º No que concerne à alínea “d”, o nome social deverá ser 
anotado no anverso, e o nome civil, no verso da identificação 
funcional. 
 

§ 2º No que concerne à alínea “h”, deve constar, além do nome 
social, o nome civil do servidor.  
 
Art. 6º Quando ocorrer mudança judicial do nome de registro civil, 
o nome social será suprimido dos registros da Universidade, e 
serão emitidos, sem ônus para o requerente, novos históricos, 
escolares, declarações, certificados, atestados e diplomas, 
cadastros funcionais, folha de pagamento, folha de ponto e outros 
afins com o nome de registro civil atualizado para o (a) solicitante. 
Art. 7º Os casos omissos referentes aos estudantes serão 
analisados pelos titulares ou representantes das Pró-Reitorias 
Acadêmicas – Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPG), Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (PROExC) e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) –, 
e os referentes aos servidores, pela Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEPE). Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação no Boletim Interno da UNIRIO. (Processo nº 
23102.001825/2016-74). 
 

O Conselho Universitário, em sessão ordinária realizada no 
dia 13 de março de 2017, aprovou e eu promulgo as seguintes 
Resoluções:  

 
N° 4.782, de 13.03.17 – Art. 1º Fica aprovado o Quadro de 
Detalhamento da Despesa – QDD 2017 –, que a esta acompanha, 
contendo a programação orçamentária para Outras Despesas 
Correntes e de Capital para o exercício de 2017. Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim da 
UNIRIO. (Processo n° 23102.004503/2016-87). 

 
N° 4.783, de 13.03.17 – Art. 1° Ficam aprovadas as normas para 
criação, monitoramento e acompanhamento de Laboratórios e de 
Núcleos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura e 
Multidimensional com vistas ao cumprimento da função social 
desta Universidade. Art. 2º Laboratórios e Núcleos são entes 
acadêmicos consolidados, com existência formal, sem 
consequências administrativas, e que desenvolvem atividades de 
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