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RESOLUÇÃO CONSUN Nº 022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

Aprova alteração do Regulamento 
Geral da UNIARP 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVESITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP, no uso de suas atribuições, 

 

CONSIDERANDO, o disposto no art. 8º, inciso III do Regulamento Geral 

da UNIARP, 

 

CONSIDERANDO, o deliberado pelo Egrégio Conselho Universitário no 

ensejo da sessão de 12 de dezembro de 2014, pelo Parecer de nº 022. 

 

CONSIDERANDO, a condição de aprovação do Conselho Curador da 

Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – FUNIARP, 

 

 

RESOLVE, 

 

 

Art. 1º - Aprovar a alteração do Regulamento Geral da mantida UNIARP 

– Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, conforme apenso. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor após a aprovação do Conselho 

Curador da FUNIARP. 

 

Prof. Adelcio Machado dos Santos, Pós-Dr. 
Presidente 

Conselho Universitário da UNIARP 
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REGULAMENTO GERAL 
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

 
TÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO E SEUS FINS  
 
CAPÍTULO I  
DA NATUREZA INSTITUCIONAL  
 
Art. 1°. A Instituição de Ensino Superior, conforme preceitua este Regulamento 
Geral, mantida pela Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 
FUNIARP, é uma instituição educacional para o ensino, a pesquisa e a extensão.  
 
Art. 2°. A Instituição de ensino superior possui prazo indeterminado tendo sede e 
foro no Município de Caçador.  
 
CAPÍTULO II  
DOS OBJETIVOS 
 
Art. 3°. São objetivos específicos da Instituição de ensino superior:  

I - promover o ensino e a aprendizagem em todos os níveis, nas 
modalidades presencial e a distância, especialmente em ensino superior;  
II - promover a pesquisa, a extensão, a aplicação do conhecimento e o 
desenvolvimento e a difusão do saber teórico e aplicado, a cultura e o 
esporte, a arte em suas diversas modalidades e formas de expressão, o 
desenvolvimento tecnológico científico, social e comunitário, bem como a 
formação integral do homem;  
III – promover o desenvolvimento e a integração social por meio de 
atividades de extensão;  
IV - promover o desenvolvimento da cidadania e propiciar condições ao seu 
pleno exercício;  
V - promover o intercâmbio e a cooperação com entidades nacionais, 
internacionais e estrangeiras que visem ao desenvolvimento de atividades 
de interesse comum;  
VI - manter outras unidades ou desdobramentos de seus cursos e demais 
serviços, observada a legislação pertinente. 
  
Parágrafo Primeiro - Para cumprimento de seus fins, a Instituição de ensino 
superior assegura à comunidade universitária plena liberdade de ensino, de 
pesquisa e de extensão, garantindo a pluralidade a todas as correntes de 
conhecimento, sendo vedadas a subordinação e a discriminação de 
qualquer natureza.  
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Parágrafo Segundo – A prestação dos serviços prevista no Inciso I deste 
artigo inclui a oferta de cursos no âmbito do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído e regido pela lei nº 
12.513, de 26/10/2011, e suas alterações. 
 

Art. 4º. A Instituição de ensino superior rege-se:  
I - pela legislação aplicável;  
II - pelo Estatuto da Fundação;  
III - pelas Resoluções do Conselho Curador;  
IV – por este Regulamento Geral;  
V - pelas Resoluções do Conselho Universitário-CONSUN;  
VI – pelas Resoluções da Reitoria; e,  
VII - por outros atos normativos dos órgãos que a integram.  

 
CAPÍTULO III  
DA AUTONOMIA  
 
Art. 5°. A Instituição de Ensino Superior goza de autonomia didática, científica, 
administrativa e disciplinar nos termos da Constituição e das normas legais e 
estatutárias.  
 
TÍTULO II  
DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
 
CAPÍTULO I  
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
 
Art. 6°. A estrutura administrativa da Instituição de ensino superior compõe-se de:  

I - Administração Superior:  
a) Órgão Deliberativo: Conselho Universitário – CONSUN;  
b) Órgão Executivo: Reitoria;  
II - Administração de Campus e Núcleos:  
a) Órgão Executivo: Pró-Reitores de Campus, caso venha a ser criado 
mais de um campus;  
b) Órgão de Apoio: Secretarias e Núcleos Específicos;  
III – Administração dos Cursos:  
a) Órgão Deliberativo: Colegiado de Curso;  
b) Órgão Executivo: Coordenação de Curso;  
 
 
Parágrafo único. É facultada a utilização de designação homonímica que 
melhor atenda as finalidades orgânico-institucionais para os órgãos acima 
nominados, excetuado o CONSUN, definido pela Reitoria.  
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CAPÍTULO II  
DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
 
SEÇÃO I  
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUN  
 
Art. 7°. O Conselho Universitário-CONSUN, órgão de natureza normativa, 
deliberativa e consultiva da Instituição de ensino superior em assuntos de ensino, 
de pesquisa e extensão, bem como planejamento e administração educacional, é 
constituído pelo/por:  

I - Reitor, que o preside e possui voto de qualidade;  
II – Vice-Reitores;  
III - Pró-Reitores de Campus, quando houver;  
IV - Um coordenador de curso de graduação por campus, eleito dentre 
seus pares;  
V – Um coordenador de curso de pós-graduação, eleito dentre seus pares;  
VI - Um representante da Associação de Professores e Funcionários da 
Instituição de ensino superior, não docente, eleito por seus pares;  
VII – 4 (quatro) representantes docentes, eleitos dentre seus pares, 
respeitando a paridade, por campus;  
VIII – 2 (dois) representantes do corpo discente, eleitos por seus pares.  

 
Art. 8º. Compete ao CONSUN:  

I- aprovar a política global e as diretrizes gerais de funcionamento da 
Instituição de ensino superior, submetendo à homologação do Presidente 
da Diretoria Executiva da Fundação, quando houver impacto financeiro;  
II - aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o 
quinquênio, bem como suas revisões anuais, o Plano Anual de Trabalho 
(PAT) e o Orçamento Anual para o exercício seguinte, remetendo-os, até 
30 de novembro do ano corrente, ao Presidente da Diretoria Executiva da 
Fundação, que após análise e revisão administrativa e financeira, 
submeterá à apreciação do Conselho Curador para homologação ou 
aprovação, no que for pertinente;  
III - aprovar a modificação ou reformulação do Regulamento Geral, por 
proposição do Reitor, ou de 1/3 (um terço) de seus membros, mediante 
aprovação por 2/3 (dois terços) da totalidade de seus membros, 
condicionada a aprovação do Conselho Curador da Fundação;  
 
IV - indicar os integrantes das comissões eleitorais previstas neste 
Regulamento Geral;  
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V – fixar normas complementares a este Regulamento Geral que se 
relacionem às atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de 
administração universitária;  
VI – aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos 
cursos;  
VII – aprovar a criação e a extinção de cursos de graduação, pós-
graduação e sequencial de formação específica, após parecer favorável do 
Presidente da Fundação, que consultará previamente a Diretoria 
Financeira;  
VIII - homologar a indicação, realizada pelo Reitor, do Secretário-Geral da 
Instituição de ensino superior;  
IX – aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, pós-
graduação e sequenciais de formação específica e decidir sobre questões 
relativas à sua aplicabilidade;  
X - aprovar a proposta de valores de mensalidades, semestralidades ou 
anuidades e outros serviços da Instituição de ensino superior e encaminhá-
la ao Presidente da Diretoria Executiva da Fundação, que após análise e  
revisão administrativa e financeira, submeterá à apreciação do Conselho 
Curador;    
XI - aprovar o Relatório Anual de Atividades e a Prestação de Contas, até 
31 de março do exercício subsequente, encaminhando-os ao Presidente da 
Diretoria Executiva da Fundação, que após análise e revisão administrativa 
e financeira, submeterá à apreciação do Conselho Curador;    
XII – julgar, como instância revisora, os recursos e decisões dos órgãos de 
gestão da instituição de ensino superior;  
XIII – decidir representações ou recursos que lhe forem encaminhados pelo 
Reitor;  
XIV – intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos órgãos da Instituição de 
ensino superior, bem como avocar atribuições a eles conferidas;  
XV– abrir processos administrativos para apurar responsabilidades dos 
dirigentes da Administração da Instituição de ensino superior, dos Campi e 
dos Cursos e aplicar as medidas disciplinares cabíveis;  
XVI – deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 
infração ao Regulamento Geral da Instituição de ensino superior;  
XVII – deliberar sobre o veto do Reitor em decisões deste Conselho, dos 
Colegiados de Gestão e dos Colegiados de Curso, podendo rejeitá-lo 
somente pela maioria de 2/3 (dois terços) da totalidade de seus membros;  
XVIII – aprovar a concessão de títulos honoríficos;  
XIX – interpretar o Regulamento Geral da Instituição de ensino superior e 
baixar normas complementares sobre as questões acadêmicas;  
XX – constituir comissões e comitês;  
XXI – exercer as demais atribuições previstas no Regulamento Geral.  
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§ 1°. O CONSUN funciona com a maioria de seus membros, excetuando-
se os casos com expressa previsão em contrário neste Regulamento.  
 
§ 2º. O CONSUN poderá criar Câmaras Técnicas para analisar e emitir 
parecer sobre matérias de ensino, pesquisa e extensão e de administração 
geral da instituição de ensino superior, nos termos do Regimento.  
 

Art. 9º. Das decisões do CONSUN cabe recurso ao Conselho de Educação 
competente, no que for pertinente.  
 
SEÇÃO II  
DA REITORIA  
 
Art. 10. A Reitoria, órgão executivo superior da Instituição de ensino superior, 
compete planejar, superintender, coordenar e avaliar todas as atividades da 
Instituição de ensino superior, especialmente:  

I – elaborar a política global e as diretrizes gerais de funcionamento da 
Instituição de ensino superior;  
II – promover e coordenar a execução do planejamento estratégico da 
Instituição de ensino superior;  
III - administrar os recursos humanos e materiais da Instituição de ensino 
superior, colocados à sua disposição pela Fundação Instituição de ensino 
superior, conforme previsão orçamentária, visando ao aperfeiçoamento e 
ao desenvolvimento de suas atividades de ensino, de pesquisa, de 
extensão e de administração universitária;  
IV - formular o Plano de Desenvolvimento Institucional para o quinquênio, 
bem como suas revisões anuais, o Plano Anual de Trabalho e o Orçamento 
Anual da Instituição de ensino superior do ano subsequente, 
encaminhando-os à apreciação do CONSUN, até 15 de outubro do ano em 
curso;  
V - elaborar o Relatório Anual de Atividades e a Prestação de Contas da 
Instituição de ensino superior, submetendo-os à apreciação do CONSUN, 
até 15 de março do ano subsequente;  
VI – definir as atribuições e competências dos órgãos que integram a 
estrutura administrativa da Instituição de ensino superior, observado o 
Estatuto da Fundação e o Regulamento Geral da Instituição de ensino 
superior;  
VII - acompanhar e avaliar a execução do orçamento da Instituição de 
ensino superior, decidindo sobre as alterações que se fizerem necessárias, 
obedecidos os critérios estabelecidos pela Fundação;  
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VIII - fixar e aprovar o número de vagas dos cursos sequenciais de 
formação específica, de graduação e de pós-graduação, bem como outros 
que a legislação vigente estabelecer;  
IX - estabelecer normas, critérios e áreas prioritárias para elaboração e 
aprovação de planos, programas e projetos de ensino, de pesquisa e de 
extensão;    
X - acompanhar e avaliar as atividades de administração universitária, de 
ensino, de pesquisa e de extensão;  
XI – aprovar os planos, programas e projetos de ensino, de pesquisa e de 
extensão, acompanhando a sua execução e avaliando os resultados;  
XII – promover e aprovar ações de intercâmbio da Instituição de ensino 
superior com a comunidade, com instituições congêneres e com 
organismos nacionais, internacionais e estrangeiros que possam contribuir 
para o alcance dos seus objetivos;  
XIII – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela Fundação, 
pelo Regulamento Geral da Instituição de ensino superior e por resoluções, 
convênios e outros atos decorrentes de competência legal.  

 
Art. 11. Compõem a Reitoria:  

I – Reitor;  
II – Vice-Reitor de Administração e Planejamento;  
III – Vice-Reitor Acadêmico;  
IV - Pró-Reitor do Campus, a partir do momento que a instituição de ensino 
superior contar com mais de um campus.  

 
Art. 12. A Reitoria da Instituição de ensino superior é exercida pelo Reitor, em 
regime de tempo integral, com dedicação plena, em observância ao Estatuto da 
Fundação.  
 
Art. 13. Nas ausências ou impedimentos do Reitor, a substituição é feita pelo 
Vice-Reitor mais idoso.  
 
Art. 14. São atribuições do Reitor:  

I - representar a Instituição de ensino superior, interna e externamente, 
ativa ou passivamente;  
II – executar e fazer cumprir as diretrizes globais e as políticas da 
Instituição de ensino superior, à luz da Missão, dos Valores e da Visão 
estratégica;  
III - superintender, coordenar, integrar, acompanhar e avaliar todas as 
atividades da Instituição de ensino superior;  
IV – regulamentar de forma complementar as competências e atribuições 
das vice-reitorias, dos pró-reitores de campus e dos órgãos de apoio ao  
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Reitor, submetendo à apreciação do CONSUN e homologação por parte do 
Conselho Curador da Fundação;  
V - encaminhar ao CONSUN a convocação de abertura do processo 
eleitoral previsto neste Estatuto com três meses de antecedência à 
realização das eleições;  
VI - convocar e presidir o CONSUN, cabendo-lhe o voto de qualidade; VII - 
presidir os demais Órgãos Colegiados da Instituição de ensino superior, 
quando se fizer presente;  
VIII - promover, em conjunto com os Vice-Reitores e com os Pró-Reitores 
de Campus, a integração no planejamento e a harmonização na execução 
das atividades da Instituição de ensino superior;  
IX - zelar pela fiel observância da legislação de ensino, do Estatuto da 
Fundação, do Regulamento Geral da Instituição de ensino superior e dos 
demais atos normativos a elas aplicados;  
X - normatizar de forma complementar as atribuições e competências dos 
órgãos que integram a estrutura administrativa da Instituição de ensino 
superior;  
XI – recomendar a descontinuidade da oferta de cursos, justificando ao 
CONSUN;  
XII – propor ao CONSUN a criação e extinção de cursos;  
XIII - encaminhar ao CONSUN, nos prazos estabelecidos, o Plano Anual de 
Trabalho, o Orçamento Anual, a Prestação de Contas e o Relatório Anual 
de Atividades, bem como os valores cobrados pelos serviços acadêmicos 
prestados pela Instituição de ensino superior;  
XIV - baixar os atos de designação dos dirigentes, submetendo à 
apreciação do CONSUN e homologação prévia do Presidente da Diretoria 
Executiva da Fundação, quando envolver recursos financeiros;  
XV - baixar resoluções referentes às deliberações do CONSUN e da 
Reitoria, submetendo à homologação prévia do Presidente da Diretoria 
Executiva da Fundação quando envolver recursos financeiros;  
XVI - firmar convênios, contratos e acordos, individualmente quando de 
natureza acadêmica e em conjunto com o Presidente da Diretoria 
Executiva da Fundação quando houver repercussão financeira;  
XVII - conferir grau aos diplomados pela Instituição de ensino superior, 
podendo delegar esta atribuição aos integrantes da Reitoria ou aos 
Coordenadores de Curso;  
XVIII - assinar os diplomas e/ou Certificados dos Cursos Sequenciais de 
Formação Específica, de Graduação, de Pós-Graduação, bem como outros 
que a legislação venha a estabelecer;  
XIX - resolver, em regime de urgência, os casos omissos no Regulamento 
Geral da Instituição de ensino superior, ad referendum do órgão 
competente;  
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XX - propor ao CONSUN emendas ao Regulamento Geral da Instituição de 
ensino superior;  
XXI - instaurar processos administrativos e sindicâncias;  
XXII - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo de Reitor.  
 

Art. 15. O Reitor pode vetar decisões dos Colegiados da Instituição de ensino 
superior, até 15 (quinze) dias após a publicação do ato.  

 
§ 1°. Vetada uma decisão, o Reitor submeterá ao CONSUN as razões do 
veto na reunião seguinte ao veto.  
 
§ 2°. A rejeição do veto por 2/3 (dois terços) da totalidade dos membros do 
CONSUN importa em aprovação definitiva da decisão.  

 
Art. 16. São órgãos de apoio ao Reitor:  

I – Secretaria Geral;  
II – Conselho de Gestão;  
III – Ouvidoria geral. Parágrafo único. A estrutura e atribuições dos órgãos 
elencados neste artigo constam de atos normativos aprovados pela 
Reitoria.  
 

Art. 17. Os titulares dos órgãos citados nos artigos 11, incisos II a IV, e 16 são de 
livre designação e exoneração do Reitor.  
 
Art. 18. O Reitor poderá contar com outros órgãos, além dos previstos neste 
Regulamento, para assessoramento, justificando sua criação ao CONSUN e 
obtendo aprovação do Conselho Curador.  

 
SEÇÃO III  
DA ELEIÇÃO DO REITOR  
 
Art. 19. O Reitor será eleito para um mandato de 4 (quatro) anos, vedada a 
recondução por sucessão direta, por um Colégio Eleitoral com a seguinte 
composição:  

a) 10 (dez) membros indicados pelo Conselho Universitário - CONSUN, 
sendo o Reitor e dois Vice-Reitores considerados membros natos e os 
demais escolhidos por seus pares;  
b) pela totalidade dos membros titulares do conselho curador;  
c) pela totalidade dos membros titulares do conselho fiscal;  
d) Um representante indicado pelo DCE.  
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§ 1°. Em caso de empate na eleição do Reitor, caberá ao Presidente do 
Conselho Curador o voto de qualidade.  
 
§ 2°. A eleição para Reitor será anunciada e convocada pelo Reitor, 
noventa (90) dias antes do término do seu mandato.  
 
§ 3°. Não serão aceitos votos por procuração.  
 
§ 4°. A posse se dará em sessão conjunta do CONSUN e do Conselho 
Curador, especialmente convocada para o ato.  

 
Art. 20. Para concorrer ao cargo de Reitor, o candidato deverá preencher, no 
mínimo, os seguintes requisitos: Possuir experiência comprovada na 
administração dos serviços educacionais de ensino superior; Comprovar 
disponibilidade e dedicação exclusiva ao cargo.  
 
SEÇÃO IV  
DAS VICE-REITORIAS  
 
Art. 21. As Vice-Reitorias, de livre designação e exoneração do Reitor, são 
exercidas em regime de tempo integral, com dedicação plena, em observância ao 
Estatuto da Fundação e este Regulamento.  
 
Art. 22. Compete as Vice-Reitorias:  

I- Executar as diretrizes globais e as políticas da Instituição de ensino 
superior, á luz da Missão, dos Valores e da Visão Estratégica;  
II- Coordenar, integrar, acompanhar e avaliar todas as atividades da 
Instituição de ensino superior;  
III- Promover entre si e com as Pró-Reitorias de Campus, a integração no 
planejamento e a harmonização na execução das atividades da Instituição 
de ensino superior;  
IV- Zelar pela fiel observância da integração de ensino, pesquisa, extensão, 
administração e planejamento da Instituição de ensino superior;  
V- Cumprir e fazer cumprir as atribuições e competências que lhe forem 
delegadas;  
VI- Elaborar a política e as diretrizes de funcionamento da Vice-Reitoria;  
VII- Promover e executar o planejamento estratégico;  
VIII- Administrar os recursos humanos e educacionais colocados a sua 
disposição pela Fundação da Instituição de ensino superior, sempre 
observando as diretrizes orçamentárias aprovadas pela Fundação 
mantenedora;  
IX- Formular o Plano Anual de Trabalho e o Orçamento Setorial, 
encaminhando-o ao Reitor, até o dia 30 de setembro do ano em curso;   
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X- Desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.  
 

CAPÍTULO III  
DA ADMINISTRAÇÃO DE CAMPUS  
 
Art. 23. A Administração de Campus existirá, a partir do momento em que a 
passar a ter mais de um campus e será exercida pelos seguintes órgãos, de 
acordo com as necessidades operacionais:  

a) Órgão Executivo: Pró-Reitoria de Campus;  
b) Órgão de Apoio: Coordenação Acadêmica e Coordenação de 
Administração e Planejamento.  

 
SEÇÃO I  
DAS PRÓ-REITORIAS DE CAMPUS  
 
Art. 24. A Pró-Reitoria de Campus, de livre designação e exoneração do Reitor, é 
órgão integrante da Reitoria, ao qual compete, no âmbito do campus, 
superintender, coordenar e avaliar as atividades e executar as políticas e 
diretrizes institucionais.  
 
Art. 25. Competirá as Pró-Reitorias de Campus:  

I-Executar as diretrizes globais e as políticas da Instituição de ensino 
superior, á luz da Missão, dos Valores e da Visão Estratégica;  
II- Coordenar, integrar, acompanhar e avaliar todas as atividades da 
Instituição de ensino superior no campus, núcleo ou unidade universitária a 
que estiver vinculado;  
III- Zelar pela fiel observância da integração de ensino, pesquisa, extensão, 
administração e planejamento da Instituição de ensino superior no campus, 
núcleo ou unidade universitária;  
IV- Cumprir e fazer cumprir as atribuições e competências que lhe forem 
delegadas;  
V- Administrar os recursos humanos e educacionais colocados a sua 
disposição pela Fundação, observadas as diretrizes orçamentárias 
aprovadas;  
VI- Formular o Plano Anual de Trabalho e Orçamento do Campus, 
encaminhando-o ao Reitor até 30 de setembro do ano em curso;  
VII- Desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.  

 
SEÇÃO II  
 
DAS COORDENAÇÕES ACADÊMICAS DA MODALIDADE PRESENCIAL E DA 
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD), DA ADMINISTRAÇÃO E 
DO PLANEJAMENTO DE CAMPUS  
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Art. 26. As Coordenações Acadêmicas e de Administração e Planejamento, de 
livre designação e exoneração do Pró-Reitor de Campus, são órgãos de apoio da 
Pró-Reitoria de Campus, respeitada as políticas institucionais dos órgãos da 
Administração Central.  

 
§ 1º. Compete a Coordenação Acadêmica Presencial:  
I- Coordenar as atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão, 
no âmbito do campus, núcleo ou unidade universitária;  
II- Zelar pelo fiel cumprimento das leis educacionais vigentes;  
III- Supervisionar a execução do regimento didático e pedagógico no 
campus, núcleo ou unidade universitária;  
IV- Promover a integração entre os programas e projetos elaborados pela 
Instituição de Ensino Superior e coordenar a sua execução;  
V- Cumprir as atividades que lhe forem delegadas;  
VI- Elaborar o Plano Anual de Trabalho submetendo-o ao Pró-Reitor de 
Campus.  
 
§ 2º Compete a Coordenação Acadêmica da EaD:  
I - Coordenar as atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação e 
extensão, no âmbito dos polos da EaD;  
II - Zelar pelo fiel cumprimento das leis educacionais vigentes;  
III - Supervisionar a execução do regimento didático e pedagógico nos 
polos da EaD;  
IV - Promover a integração entre os programas e projetos elaborados pela 
Instituição de Ensino Superior e coordenar a sua execução;  
V - Cumprir as atividades que lhe forem delegadas;  
VI - Elaborar o Plano Anual de Trabalho submetendo-o ao Pró-Reitor de 
Campus.  
 
§ 3º. Compete a Coordenação de Administração e de Planejamento:  
I- Coordenar as atividades administrativas e de planejamento, no âmbito do 
campus, núcleo ou unidade universitária;  
II- Zelar pelo fiel cumprimento das leis educacionais vigentes;  
III- Promover a fiel execução do orçamento do campus, núcleo ou unidade 
universitária;  
IV- Executar, administrar e planejar as atividades inerentes ao cargo ou 
que lhe forem atribuídas ou delegadas;  
V-Elaborar o Plano Anual de Trabalho submetendo-o ao Pró-Reitor de 
Campus.  
 

CAPÍTULO IV  
DA ADMINISTRAÇÃO DOS CURSOS  
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Art. 27. Compõem a Administração dos Cursos:  
a) Órgão Deliberativo: Colegiado de Curso  
b) Órgão Executivo: Coordenação de Curso  

 
SEÇÃO I  
DO COLEGIADO DE CURSO  
 
Art. 28. O Colegiado de Curso é órgão uno, deliberativo, técnico-consultivo e de 
assessoramento, no âmbito do curso, em matéria de ensino, de pesquisa e de 
extensão, respeitadas as políticas institucionais dos órgãos da Administração 
Central.  
 
Art. 29 O Colegiado de Curso é composto pelo coordenador, 04 (quatro) 
professores do curso da área de formação específica, um professor do curso da 
área de formação básica e um representante do corpo discente, todos eleitos por 
seus pares.  

 
Parágrafo Único. As reuniões do Colegiado de Curso serão presididas pelo 
Coordenador de Curso, que nele terá o voto de qualidade.  

 
Art. 30. Compete ao Colegiado de Curso:  

I - elaborar, alterar e reformular o Projeto Pedagógico do Curso a ela 
vinculado observado as determinações do Projeto Pedagógico Institucional, 
submetendo-o aos colegiados competentes;  
II - planejar, promover, avaliar e qualificar as atividades de ensino, de 
pesquisa e de extensão em seu respectivo curso, observadas as diretrizes 
institucionais;  
III – deliberar, sobre outras matérias de interesse do Curso, observadas as 
diretrizes institucionais.  

 
SEÇÃO II  
DA COORDENAÇÃO DE CURSO  
 
Art. 31. A Coordenação, exercida pelo Coordenador de Curso, é o órgão 
executivo ao qual compete coordenar as ações necessárias à geração, à 
manutenção, e à promoção das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão 
no âmbito do Curso, atender as diretrizes gerais da Instituição de ensino superior, 
e responder pela qualidade e resultados alcançados.  

 
Parágrafo único. O Coordenador de Curso é de livre designação e 
exoneração do Pró-Reitor de Campus.  
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Art. 32. A Coordenação de Curso é exercida pelo Coordenador de Curso, apoiado 
pelo respectivo colegiado de curso.  
 
Art. 33. Compete ao Coordenador de Curso:  

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;  
II - representar o Colegiado do Curso no Colegiado de campus;  
III - executar e fazer executar as diretrizes e normas emanadas dos órgãos 
superiores;  
IV - responder pelo Projeto Pedagógico do Curso, exercendo a sua 
supervisão didático-pedagógica, e pela qualidade das atividades de ensino, 
de pesquisa e de extensão em seu âmbito;  
V - aprovar o plano de ensino de cada disciplina;  
VI - orientar a matrícula dos alunos do respectivo curso;  
VII – participar da organização da lista de oferta de disciplinas em cada 
período letivo;  
VIII - acompanhar o controle e a contabilização acadêmico-curricular;  
IX - articular-se com o Pró-Reitor de Campus e as Coordenadorias de 
Áreas a respeito de todos os assuntos de interesse do curso;  
X - elaborar o Relatório Anual de Atividades encaminhando-o ao Pró-Reitor 
de Campus, até 15 de fevereiro de cada ano;  
XI - colaborar na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional e 
do Plano Anual de Trabalho;  
XII – analisar e despachar os requerimentos de matrícula, trancamento, 
transferência e aproveitamento de estudos e adaptações curriculares, no 
que couber;  
XIII – presidir a sessão de colação de grau de seu curso na ausência do 
Reitor ou de um dos integrantes da Reitoria;  
XIV - cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, do Regulamento 
Geral e dos atos normativos da Instituição de ensino superior;  
XV - exercer as demais funções que se relacionarem ao bom 
funcionamento do curso;  
XVI – convocar conselhos de classe, estabelecendo a pauta e a data das 
reuniões;  
XVII – elaborar a matriz de horários de seu curso, de forma integrada aos 
demais e de acordo com as diretrizes institucionais.  

 
TÍTULO III  
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-CIENTÍFICA  
 
Art. 34. O Ensino, a Pesquisa e a Extensão constituem atividades principais e 
indissociáveis da Instituição de ensino superior.  
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Art. 35. A educação na Instituição de ensino superior, para o fim do cumprimento 
de sua missão, de sua visão e de seus valores, é oferecida nos seguintes níveis:  

I – Educação Básica e Profissional;  
II - Sequencial;  
III – Graduação;  
IV - Pós-Graduação seja lato sensu, em nível de Especialização e de 
Aperfeiçoamento, ou Pós-Graduação stricto sensu, em nível de Mestrado e 
de Doutorado;  
V - Extensão;  
VI– Outros admitidos pela legislação;  
 
§ 1°. Os cursos, em seus diversos níveis, podem ser ofertados nas 
modalidades presencial, semipresencial ou a distância, observada a 
legislação vigente.  
 
§ 2°. Além dos cursos correspondentes a profissões regulamentadas em 
lei, ou que dispõem de diretrizes gerais definidas pelos órgãos 
competentes, a Instituição de Ensino Superior pode criar outros cursos 
para atender a exigências de sua programação específica ou a 
peculiaridades do mercado de trabalho, ou das necessidades da sociedade 
e do cidadão para a formação integral ao longo da vida.  
 

Art. 36. A educação sequencial, de graduação e de pós-graduação, assim como a 
pesquisa e a extensão na Instituição de Ensino Superior são realizadas em 
conformidade com os regulamentos próprios, propostos pela respectiva vice-
reitoria e aprovados pelo CONSUN.  
 
TÍTULO IV  
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA.  
 
Art. 37. A Comunidade Universitária da Instituição de ensino superior é constituída 
pelos corpos docente, discente, técnico-administrativo e voluntário.  
 
Art. 38. Os membros dos corpos docente e técnico-administrativo mantêm 
contrato de trabalho com a Fundação e são regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).  
 
CAPÍTULO I  
DO CORPO DOCENTE  
 
Art. 39. O corpo docente da Instituição de ensino superior é constituído de 
professores de reconhecida idoneidade moral e capacidade técnica e pedagógica 
que atendam às exigências da legislação e às disposições estatutárias, 
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regimentais e das demais normas aplicáveis, e que sejam colocados à disposição 
pela Fundação, em consonância com as diretrizes e políticas fixadas pela 
Instituição de ensino superior.  
 
CAPÍTULO II  
DO CORPO DISCENTE  
 
Art. 40. Constituem o corpo discente da Instituição de ensino superior os alunos 
regularmente matriculados nas modalidades de ensino elencadas neste 
Regulamento.  
 
Art. 41. O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos órgãos 
colegiados da Instituição de ensino superior, nos termos da lei e deste 
Regulamento Geral.  
 
CAPÍTULO III  
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  
 
Art. 42. O corpo técnico-administrativo da Instituição de ensino superior é 
constituído pelos empregados com reconhecida idoneidade moral e capacidade 
técnica e profissional, a este título contratados pela Fundação Instituição de 
ensino superior e colocados à disposição da Instituição de ensino superior, em 
consonância com as diretrizes e políticas fixadas pela Instituição de ensino 
superior.  
 
TÍTULO V  
DA ESTRUTURA MULTICAMPI  
 
Art. 43. Para atender a seus objetivos, a Instituição de ensino superior poderá 
organizar sua atuação em estrutura multicampi.  

 
§ 1°. A estrutura multicampi será organizada em três instâncias 
administrativas: a) Campus Universitário;  
b) Núcleos Universitários, vinculados ao Campus Universitário;  
c) Unidades Universitárias, vinculadas ao Campus Universitário.  
 
§ 2°. As instâncias administrativas serão definidas pela complexidade e 
escala das operações previstas neste Regulamento Geral da Instituição de 
ensino superior em conformidade com o Estatuto da Fundação.  
 
§ 3°. Para o desempenho de suas atividades o Campus Universitário 
poderá dispor de Órgãos de Apoio, de natureza técnico-administrativa, 
didático, cientifica e pedagógica.  
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TÍTULO VI  
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
 
CAPÍTULO I  
DO PATRIMÔNIO  
 
Art. 44. A Instituição de ensino superior, para realização de seus fins, utilizará os 
bens e direitos postos à sua disposição pela Fundação.  
 
CAPÍTULO II  
DA ORDEM FINANCEIRO-CONTÁBIL  
 
Art. 45. O Orçamento Anual da Instituição de ensino superior será elaborado pela 
Reitoria, observado o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Plano Anual de 
Trabalho, submetendo-o à apreciação do CONSUN que, aprovando-o, o 
submeterá ao Conselho Curador da Fundação, por intermédio do Presidente da 
Diretoria Executiva da Fundação, que realizará análise e revisão administrativa e 
financeira, ouvindo sua Diretoria Financeira.  
 
TÍTULO VII   
DO REGIME DIDÁTICO CIENTÍFICO  
 
CAPÍTULO I   
DO ENSINO  
 
SEÇÃO I   
DO PLANEJAMENTO E DA ORIENTAÇÃO DO ENSINO  
 
Art. 46 - O planejamento geral do ensino, coordenado pelas Pró-Reitorias, será 
realizado com base na legislação específica e nas diretrizes estabelecidas no 
Estatuto e neste Regulamento Geral.  
 
Art. 47 - Os Cursos de Graduação são organizados de forma a que todos os 
créditos possam ser normalmente obtidos, dentro de um conjunto de períodos 
letivos, previamente estabelecidos, de acordo com a legislação em vigor.  
 
Art. 48 - Os Cursos Sequenciais caracterizam-se por serem um conjunto de 
atividades sistemáticas de formação, alternativa ou complementar aos cursos de 
graduação.  
 
Art. 49 - A Pós-Graduação na Universidade é estruturada em 02 (dois) níveis:  

I - Pós-Graduação Lato Sensu;  
II - Pós-Graduação Stricto Sensu.   
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Parágrafo Único: A Universidade, para melhor efetivar seus programas de 
Pós-Graduação, poderá manter convênios e intercâmbios culturais e 
científicos com instituições congêneres.  

 
Art. 50 - Os currículos dos cursos de educação superior oferecidos pela 
Universidade abrangem uma sequência ordenada de disciplinas, cuja 
integralização dará direito ao correspondente diploma ou certificado.  
 
Art. 51 - O currículo dos cursos tem organização própria, em sistema de créditos, 
quando necessário, ordenados em fases semestrais com pré-requisitos.  
 

§ 1° - Entende-se por pré-requisitos o conjunto de conhecimentos 
adquiridos em uma ou mais disciplinas considerados indispensáveis para 
matrícula em nova disciplina.  
 
§ 2° - A unidade de crédito equivale a 15 (quinze) horas-aula.  

 
Art. 52 - A Universidade promove processo seletivo de ingresso, aos cursos de 
graduação e sequenciais aberto a portadores de certificado de conclusão de 
estudos em nível de ensino médio ou equivalente, com base na legislação 
vigente.  
 
Art. 53 – Para ingresso em Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu e em 
Cursos de Extensão, o processo seletivo de ingresso será estabelecido conforme 
regulamentos próprios.  
 
Art. 54 - As exigências para inscrição, bem como todas as informações e normas 
atinentes ao processo seletivo de ingresso são determinadas por edital, de acordo 
com a legislação vigente.  
 
SEÇÃO II   
DA MATRÍCULA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E SEQÜENCIAIS  
 
Art. 55 - A matrícula é efetuada por disciplina, mediante requerimento do 
interessado ou por representante constituído, em cada período letivo, dentro do 
prazo fixado, obedecendo aos pré-requisitos exigidos e ao número de vagas.  
 
Art. 56 – O Reitor, ouvido o Conselho, poderá indeferir matrícula de aluno cuja 
conduta contrarie os princípios éticos que norteiam a Instituição.  
 
Art. 57 - Acompanham o requerimento de matrícula os seguintes documentos:  

I - fotocópia do certificado ou diploma de conclusão de ensino médio;  
II - histórico escolar de ensino médio;  
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III - fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;  
IV - fotocópia da quitação com serviço militar;  
V - fotocópia do título de eleitor;  
VI - fotocópia da cédula de identidade;  
VII - uma foto 3x4 recente;  
VIII - recibo de pagamento da matrícula;  
IX - fotocópia do atestado de vacina de rubéola para pessoas do sexo 
feminino com idade entre 12 e 40 anos;  
X - fotocópia do C.I.C.  

 
Art. 58 - A matrícula, requerida para prosseguimento de estudos a cada novo 
semestre letivo, será feita com observância dos pré-requisitos existentes, 
compatibilidade de horário e demais resoluções emanadas pela Instituição.  

 
§ 1º - Neste caso, o aluno está dispensado da apresentação dos 
documentos constantes nos itens I a X do Art. 57.  
 
§ 2º - Estar em dia com mensalidades e taxas administrativas.  

 
Art. 59 - Para os cursos de graduação não se permite matrícula em conjunto de 
disciplinas, que perfaçam menos de 12 (doze) e mais de 36 (trinta e seis) créditos 
por semestre.  

 
Parágrafo Único - Em casos especiais que venham ao encontro da 
situação particular do aluno, e para que este não fique prejudicado, o Reitor 
pode deferir pedidos não enquadrados nas características do caput do 
presente artigo.  

 
Art. 60- É facultado ao aluno, regularmente matriculado em curso de graduação 
ou curso sequencial de formação específica, requerer trancamento de matrícula 
ou cancelamento de uma ou mais disciplinas.  

 
§ 1° - Só se permite trancamento de matrícula até o transcurso de 1/4 (um 
quarto) do tempo útil do curso no semestre, salvo motivo de força maior, 
como tal, reconhecido pela Diretoria Acadêmica.  
 
§ 2° - O trancamento pode ser requerido por um semestre letivo, podendo o 
aluno efetuar o referido ato por até 04 (quatro) semestres consecutivos ou 
alternados.  
 
§ 3° - Ao reingressar no curso, após trancamento de matrícula, o 
acadêmico será, preferencialmente, enquadrado na grade curricular na 
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qual ingressou no curso e, não sendo possível, será enquadrado na grade 
curricular em implantação.  
 
§ 4° - Só se permite o cancelamento em uma ou mais disciplinas, até o 
transcurso de ¼ (um quarto) do tempo útil da disciplina no semestre, salvo 
motivo de força maior, como tal reconhecido pela Direção da Instituição.  

 
Art. 61 - Ao aluno não matriculado em curso de graduação ou curso sequencial de 
formação específica, considerado desistente, é possibilitada a realização de 
matrícula, desde que o requerimento de reingresso seja apresentado dentro do 
tempo de 04 (quatro) anos, a contar da data de desistência.  

 
§ 1° - A matrícula, neste caso, será deferida na hipótese de existência de 
vaga.  
 
§ 2° - Após quatro anos consecutivos de abandono de curso, o aluno deve 
submeter-se a novo sistema de seleção e admissão, podendo requerer 
aproveitamento de estudos.  

 
Art. 62 - A desistência do Curso acarreta na perda da condição de aluno da 
Universidade, respeitados os créditos já obtidos e liberação de todos os deveres e 
obrigações, exceto os contraídos com a Tesouraria e a Biblioteca.  
 
Art. 63 - Para complementação ou atualização de conhecimentos será permitida a 
matrícula em disciplinas isoladas, mediante classificação no sistema de seleção e 
admissão a critério do Colegiado de Curso e na existência de vagas, 
considerando-se os que assim se matricularem, como alunos não regulares.  
 

Parágrafo Único - A aprovação em disciplinas isoladas, conforme dispõe 
este artigo, assegura, unicamente, direito a certificado.  

 
SEÇÃO III  
DAS TRANSFERÊNCIAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E SEQÜENCIAIS  
 
Art. 64 - A transferência será feita de acordo com o que determinar a legislação 
em vigor.  
 
Art. 65 - A transferência dependerá da existência de vaga e somente será aceita 
dentro do período indicado pelo Calendário Acadêmico.  
 

Parágrafo Único - A transferência ex-ofício independe da existência de 
vagas e será realizada conforme a legislação em vigor.  
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SEÇÃO IV   
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  
 
Art. 66 - As disciplinas, componentes dos currículos de qualquer curso de 
educação superior, cursadas em qualquer estabelecimento reconhecido ou 
autorizado, serão reconhecidas para fins de aproveitamento de estudos, quando 
apresentarem as seguintes características: semelhança de conteúdo, de duração, 
de desenvolvimento e de terminologia.  
 

§ 1° - O aproveitamento de estudos de que trata o caput refere-se a 
disciplinas nos seguintes casos:  
I - de graduação para graduação;  
II - de sequencial para graduação;  
III - de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para graduação.  
IV - de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para pós-graduação lato 
sensu;  
V - de pós-graduação stricto sensu para pós-graduação stricto sensu.  
 
§ 2° - Caberá ao professor credenciado na disciplina de que é pedido 
aproveitamento, decidir e dar parecer sobre o cumprimento deste artigo, no 
prazo máximo de 7 (sete) dias a contar do recebimento do requerimento.  
 
§ 3° - O não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 2° caberá ao 
coordenador do curso a análise do requerimento de aproveitamento de 
estudos, homologando a decisão no colegiado do curso.  

 
SEÇÃO V  
PERÍODO LETIVO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E SEQÜENCIAIS  
 
Art. 67 - O ano letivo independe, em início e fim, do ano civil, não podendo nele as 
atividades escolares ocupar menos de 200 (duzentos) dias de trabalho escolar 
efetivo, excluindo-se o tempo reservado a exames.  
 
Art. 68 - O ano letivo será subdividido em dois semestres, cada um com duração 
mínima de 100 (cem) dias de trabalho efetivo ou o que a legislação vier 
determinar, podendo ser prorrogado, a critério do Conselho Superior.  

 
Parágrafo Único - Além dos dois semestres regulares, a instituição  pode 
ofertar disciplinas e cursos em regime especial, respeitada a legislação e 
de acordo com as possibilidades dos campi universitários.  
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Art.69 – O período letivo deverá fazer parte do Calendário Acadêmico, sendo que 
este deve ser aprovado pelo órgão competente e publicado no ano anterior à sua 
vigência.  
 
CAPÍTULO II   
DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
 
Art. 70  – A pesquisa constitui-se em preocupação e objetivos permanentes da 
Instituição e é desenvolvida, progressiva e preferencialmente, em conjunto com o 
ensino e a extensão nos vários campos do conhecimento.  
 
Art. 71 – A pesquisa constitui atividade obrigatória da Instituição e desenvolver-
se-á nos vários campos de conhecimento e em diferentes níveis.  
 
Art. 72 – A Instituição incentiva a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, 
destacando-se os seguintes:  

I - formação de pessoal em programas de Pós-Graduação próprios ou de 
outras instituições nacionais ou estrangeiras;  
II - realização de convênios com agências nacionais, visando à execução 
de programas de investigação científica;  
III - intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando os contatos 
com professores e pesquisadores e o desenvolvimento de projetos 
comuns;  
IV - divulgação dos resultados das pesquisas realizadas;  
V - promoção de congressos, simpósios e seminários, para estudo e 
debate de temas científicos, bem como participação em iniciativas 
semelhantes de outras instituições;  
VI - obrigatória destinação semestral de verba de seu orçamento para 
financiamento da pesquisa;  
VII - premiação de professores e alunos que se destacarem em atividades 
de pesquisa;  
VIII - incentivo e fomento à pesquisa através de outras formas além das 
acima especificadas.  

 
CAPÍTULO III   
DA EXTENSÃO, CULTURA E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS  
 
Art. 73 – A extensão, cultura e relações comunitárias constituem-se em 
preocupação e objetivos permanentes da Instituição e é desenvolvida, 
progressiva e preferencialmente, em conjunto com o ensino e a pesquisa nos 
vários campos do conhecimento.  
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Art. 74 - A Instituição, através da extensão, cultura e relações comunitárias, 
oferece seus serviços à comunidade, participando ativamente da promoção do 
desenvolvimento local e regional.  
 
Art. 75 - Os cursos de atualização, aperfeiçoamento, extensão e outros estarão 
abertos a todos os interessados, portadores dos requisitos exigidos para cada 
caso.  

 
Parágrafo Único - Os cursos destinam-se a capacitar e ampliar os 
conhecimentos nas diferentes atividades profissionais.  

 
Art. 76 – As atividades de extensão, cultura e relações comunitárias constituem-
se em elementos de integração e interação com a comunidade.  
 
Art. 77 - A Instituição poderá desenvolver outras modalidades de cursos, 
atividades ou programas, que se enquadrem em sua estrutura e programação, e 
atendam às peculiaridades do mercado de trabalho.  
 
Art. 78 - A prestação de serviços é uma das atividades de extensão, visando o 
atendimento à comunidade local, regional, estadual ou nacional.  
 
TÍTULO IX   
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA  
 
CAPÍTULO I   
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Art. 79 - A comunidade acadêmica é constituída pelo corpo docente, corpo 
discente e corpo técnico-administrativo.  
 
Art. 80  - A investidura em qualquer cargo, emprego ou função na instituição 
importa no cumprimento ao Estatuto, a este Regulamento, às normas internas de  
funcionamento fixadas pelos órgãos deliberativos e executivos superiores e à 
autoridade que deles emanam.  
 
CAPÍTULO II   
DO CORPO DOCENTE  
 
Art. 81 - O corpo docente da Universidade é constituído por professores da 
Educação Superior devidamente credenciados de reconhecida capacidade para 
exercer o magistério e que preenchem os requisitos legais.  
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Art. 82 - O corpo docente abrange as categorias, definidas pelo Plano de Carreira, 
Cargos e Salários.  
 
Art. 83 - As condições específicas de admissão, demissão, direitos e vantagens, 
atribuições, deveres e responsabilidades dos membros do corpo docente estão 
fixadas nas normas especificas.  
 
Art. 84 - Constituem deveres do corpo docente, além de outros inerentes à sua 
função, os seguintes:  

I - auxiliar a Coordenadoria de Curso e a Diretoria Acadêmica no 
cumprimento do presente Regulamento Geral;  
II - zelar pelo bom nome da Universidade;  
III - empenhar todos seus esforços na consecução dos objetivos maiores 
da Instituição, tendo em vista o bem comum e a realização pessoal.  

 
Art. 85 - São atribuições dos professores:  

I - as inerentes às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, para fins de 
construção, transmissão ou ampliação do saber, quais sejam:  
a) ministrar aulas, conferências e outras formas de exposição e debate;  
b) submeter-se a avaliações periódicas de desempenho, realizadas com 
critérios objetivos e previamente definidos pela instituição;  
c) desenvolver trabalhos práticos de iniciação e treinamento;  
d) participar de reuniões de colegiados, comissões e de grupos de trabalho;  
e) desenvolver e publicar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão;  
f) participar de aperfeiçoamento técnico, com o auxílio e incentivo da 
Instituição para galgar todos os níveis da pós-graduação, mantendo-se, em 
contrapartida, com vínculo na instituição;  
II - as inerentes à administração acadêmica:  

 a) responsabilidade em cargos de direção, supervisão e coordenação;  
 b) participação em órgãos colegiados;  

c) participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados 
ao ensino, à pesquisa e à extensão;  

 d) participação em solenidades para as quais forem convocados;  
 e) outros encargos inerentes às atividades do magistério.  
 
CAPÍTULO III   
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  
 
Art. 86 - Os serviços da Instituição são atendidos por profissionais técnico-
administrativos, admitidos e regidos pelo Estatuto da Fundação e por este 
Regulamento, pelo Plano de Carreira, Cargos e Salários e pela legislação vigente.  
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CAPÍTULO IV   
CORPO DISCENTE  
 
Art. 87 - O corpo discente é constituído pelos alunos regulares e não regulares.  

 
§ 1° - Alunos regulares são os matriculados nos Cursos de Graduação, 
Cursos Sequenciais de Formação Específica e Pós-Graduação Stricto 
Sensu.  
 
§ 2° - Alunos não regulares são os matriculados nos Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu, Cursos Sequenciais de Complementação de 
Estudos e Cursos de Extensão.  
 

Art. 88 - Os alunos regulares têm os direitos inerentes à sua condição e, 
especificamente, os de representação e participação nos órgãos colegiados, bem 
como os de receber a assistência e os benefícios que lhes forem destinados pela 
Instituição, além do direito de candidatar-se às vagas de monitor e a qualquer 
bolsa estudantil.  
 

Parágrafo Único - Somente podem exercer a capacidade eleitoral ativa e 
passiva os alunos regulares.  

 
Art. 89 - Os alunos terão os deveres inerentes à sua condição, sujeitando-se às 
obrigações e ao regime disciplinar previstos no Estatuto, neste Regulamento 
Geral e nas normas baixadas pelos órgãos competentes.  
 

Parágrafo Único - Entre os deveres do corpo discente compreende-se o 
pagamento dos encargos educacionais, segundo cronograma de 
conhecimento público.  

 
Art. 90 – A representação estudantil na UNIARP dar-se-á pelo do Diretório Central 
dos Estudantes (DCE) e em cada Curso pelos Centros Acadêmicos respectivos. 
Parágrafo Único - O DCE se organizará através de seu Estatuto, por este 
elaborado, moldando suas diretrizes, devendo ser encaminhado para 
homologação no CONSEPE.  
 
Art. 91 - Cabe aos órgãos de representação estudantil diligenciar pelo 
aperfeiçoamento do nível de ensino, pesquisa e extensão, apresentando 
sugestões e promovendo junto ao corpo discente a realização de programas 
culturais, artísticos, cívicos e desportivos.  
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Art. 92 - O corpo discente, com o objetivo de promover a cooperação da 
comunidade acadêmica e o aprimoramento da Instituição, terá representação com 
direito a voz e voto nos órgãos colegiados de acordo com a legislação vigente.  
 
Art. 93 - Com o objetivo de promover maior integração do corpo discente no 
contexto Acadêmico e na vida social, suplementando-lhe a formação curricular 
específica, deverá a Instituição:  

a) estimular as atividades de educação física e desportos, proporcionando 
e mantendo orientação adequada;  
b) incentivar programas que visem à formação cívica, indispensável à 
criação de uma consciência de direitos e deveres do cidadão e do 
profissional;  
c) assegurar a realização de programas culturais, artísticos, cívicos e 
desportivos por parte dos alunos;  
d) proporcionar aos estudantes, por meio de cursos e serviços de 
extensão, oportunidades de participação em projetos de melhoria das 
condições de vida da comunidade como no processo de desenvolvimento 
regional e nacional;  
e) estimular as atividades associativas dos discentes, por meio das 
Representações Estudantis.  

 
Art. 94 - As funções de monitor serão exercidas por alunos de cursos da 
educação superior na forma da legislação em vigor e regulamentação específica.  
 
CAPÍTULO V   
DO REGIME DISCIPLINAR  
 
SEÇÃO I   
DAS PENAS APLICÁVEIS AO CORPO DOCENTE  
 
Art. 95 - Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penas 
disciplinares:  

I - advertência;  
II - repreensão;  
III - suspensão até 30 dias;  
IV - demissão.  
 
Parágrafo Único - Será passível de sanção disciplinar o professor que sem 
motivo aceito como justo, deixar de cumprir o programa a seu cargo ou 
horário de trabalho a que estiver obrigado, importando a reincidência nas 
faltas previstas neste Regulamento Geral sem motivo bastante para a 
dispensa, nos termos da CLT.  
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Art. 96 - As penas previstas no artigo anterior são aplicadas nas formas 
seguintes: 
I - Advertência:  
a) por transgressão de prazos regimentais ou faltas de comparecimento a 
atividades acadêmicas para as quais tenha sido convocado, salvo 
justificativa, a critério do Diretor Acadêmico;  
b) por falta de comparecimento aos atos e trabalhos por mais de oito dias 
consecutivos, sem causa participada ou justificada.  
II - Repreensão: a) na reincidência das duas alíneas anteriores.  
III - Suspensão de até 30 dias:  
a) por falta de acatamento às determinações das autoridades superiores da 
Instituição e dos Campi Universitários;  
b) por desrespeito em geral a qualquer disposição explícita neste 
Regulamento Geral;  
c) por desídia comprovada no desempenho das funções.  
IV - Demissão:  
a) por abandono das funções, sem licença, por mais de 30 (trinta) dias;  
b) por afastamento superior a seis meses consecutivos, para exercício de 
atividades estranhas ao Magistério, salvo em caso de funções públicas 
eletivas, ou em cargos de comissão de alta administração pública, ou em 
função administrativa sindical;  
c) por incompetência profissional, incapacidade didática, desídia inveterada 
no desempenho das funções ou por atos incompatíveis com a moralidade e 
a dignidade da vida universitária;  
d) quando em ação penal for condenado, por dolo, à pena privativa da 
liberdade.  
 

Art. 97 - As penas de Advertência e Repreensão são de competência do 
Coordenador do Curso; a de Suspensão, do Vice- Reitor Acadêmico; e a de 
Demissão é de competência da Mantenedora, por proposta do Reitor.  

 
Parágrafo Único - O Reitor, no caso de demissão, poderá determinar a 
instauração de sindicância.  

 
Art. 98 - Das penalidades impostas, caberá recurso, conforme o estabelecido 
neste Regulamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
Art. 99 - Ao docente acusado de comportamento passível de sanção disciplinar é 
sempre assegurado pleno direito de defesa.  
 
Art. 100 - No processo de aplicação de penalidades ao pessoal docente, são 
tomadas providências acauteladoras de respeito à pessoa humana, evitando-se 
publicidade.  
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SEÇÃO II  
DAS PENAS APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE  
 
Art. 101 - Na definição das infrações disciplinares e fixação das respectivas 
sanções aplicáveis aos membros do Corpo Discente, são considerados os atos 
contra:  

I - a integridade física e moral da pessoa;  
II - o patrimônio moral, científico, cultural e material;  
III - o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas.  

 
Art. 102 - As sanções disciplinares são as seguintes:  

I - advertência;  
II - repreensão;  
III - suspensão;  
IV - desligamento.  

 
Art. 103 - As penas previstas no artigo anterior são as seguintes:  

I - Advertência;  
a) por desrespeito ao Reitor, aos Pró-Reitores, aos Diretores do Campus 
Universitário, aos Coordenadores, aos membros do corpo docente e às 
autoridades acadêmicas, em geral;  
b) por desobediência às determinações das autoridades acadêmicas;  
c) por perturbação da ordem, no recinto escolar.  
II - Repreensão: a) na reincidência das infrações previstas nas alíneas do 
inciso I deste artigo;  
b) por ofensa ou agressão a outro aluno;  
c) por ofensa ou agressão a funcionário administrativo.  
III - Suspensão até dez dias:  
a) na reincidência das infrações previstas nas alíneas do inciso II deste 
artigo;  
b) por improbidade na execução dos trabalhos escolares;  
c) por ofensa ou agressão a docente.  
IV - Suspensão de onze até trinta dias:  
a) na reincidência das infrações previstas nas alíneas do inciso III deste 
artigo;  
b) por ofensa ou agressão ao Reitor, Pró-Reitor, aos Diretores do Campus 
Universitário, Coordenadores e às autoridades acadêmicas em geral.  
V - Desligamento: por atos desonestos incompatíveis com a dignidade da 
comunidade acadêmica;  

 
Art. 104 - Na aplicação das sanções disciplinares, serão considerados os 
seguintes elementos:  

I - primaridade do infrator;  
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II - dolo ou culpa;  
III - valor e utilidade dos bens atingidos;  
IV - grau de autoridade ofendida.  

 
Art. 105 - São competentes para aplicar penalidades ao pessoal discente:  

 
I - o Coordenador de Curso, aos alunos matriculados no seu respectivo 
Curso, quando se tratar de advertência e repreensão;  
II - o Vice-Reitor Acadêmico, nos demais casos.  
 
Parágrafo Único - O Professor, no exercício dos seus deveres, poderá 
representar contra membros do corpo discente, propondo a aplicação de 
penalidades de conformidade com a gravidade da falta.  

 
Art. 106 - As penas de advertência e repreensão serão aplicadas mediante 
simples certificação do fato pela autoridade competente.  
 
Art. 107 - Nos casos de suspensão e de desligamento, a aplicação da penalidade 
será precedida de processo administrativo, aberto pelo Vice-Reitor Acadêmico, 
com audiência de testemunhas e ampla garantia de defesa do indiciado.  

 
§ 1° - Durante o processo administrativo, o indiciado não poderá ausentar-
se, obter transferência para outra Instituição de Ensino ou transferência de 
Curso na Instituição em que está matriculado.  
 
§ 2° - O(s) acusado(s) terá(ão) garantia de assistência à audiência, durante 
o processo administrativo.  
 
§ 3° - Durante o processo administrativo são consideradas as 
circunstâncias atenuantes e/ou agravantes do caso em questão.  
 
§ 4° - Concluído o processo administrativo, a decisão será comunicada, por 
escrito, ao aluno indiciado ou a seu responsável, se for menor, com a 
indicação dos motivos que a determinaram.  

 
Art. 108 - Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme 
estabelecida neste Regulamento. Parágrafo Único - O recurso terá efeito 
suspensivo, caso a penalidade implique no afastamento do aluno das atividades 
escolares.  
 
Art. 109 - No processo de aplicação de penalidade ao pessoal discente, serão 
tomadas providências acauteladoras de respeito à pessoa humana, evitando-se 
publicidade.  
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Art. 110 - Quando a infração disciplinar constituir igualmente delito sujeito à ação 
penal, as autoridades acadêmicas que impuserem a punição, diligenciarão 
remessa de cópias autenticadas do inquérito que a ensejou, à autoridade policial 
competente.  
 
Art. 111 - As sanções aplicadas ao pessoal discente são averbadas em seus 
assentamentos escolares.  
 

§ 1° - O registro da sanção aplicada não constará do histórico escolar do 
aluno punido.  
 
§ 2° - Será automaticamente cancelado o registro, no assentamento 
escolar, da sanção de advertência verbal e repreensão aplicada ao 
discente que, transcorrido o prazo de dois anos, não incorrer em 
reincidência.  

 
SEÇÃO III   
DAS PENAS APLICÁVEIS AO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  
 
Art. 112 - Os membros do Corpo Técnico-Administrativo estão sujeitos às 
seguintes penas disciplinares:  

I - advertência;  
II - repreensão;  
III - suspensão;  

 
TITULO X  
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 
Art. 113 -  Compete ao Reitor, ou à sua ordem, fazer pronunciamento em nome 
da Instituição de ensino superior.  
 
Art. 114-  A investidura em qualquer cargo ou função e a matrícula em qualquer 
curso da Instituição de ensino superior implicam a aceitação de todas as normas 
do Estatuto da Fundação, do Estatuto da Instituição de ensino superior, deste 
Regulamento Geral e dos demais atos normativos da Instituição de ensino 
superior, e o compromisso de acatar as decisões das autoridades universitárias, 
inclusive no tocante às formas e prazos estabelecidos para cumprimento das 
obrigações assumidas com a Instituição de ensino superior.  
 

Parágrafo único. A Instituição de ensino superior pode adotar as medidas 
que julgar necessárias ao cumprimento das obrigações referidas no caput 
deste artigo, nos limites da lei.  
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Art. 115 -  Este Regulamento Geral estabelece o regime disciplinar, visando 
garantir a manutenção da ordem e o respeito à lei, ao Código de Conduta, 
preservando o patrimônio moral e material da Fundação e da Instituição de ensino 
superior, e a dignidade entre os membros dos corpos docente, discente, técnico-
administrativo e voluntário.  
 
Art. 116 - Os casos omissos deste Regulamento Geral são dirimidos pelos órgãos 
competentes, observadas as disposições regimentais e estatutárias.  
 
Art. 117 - Todos os planejamentos, processos, programas e orientações serão 
realizados com base em legislação especifica, no estabelecido no Estatuto da 
Fundação e neste Regulamento Geral.  
 
Art. 118 - Este Regulamento Geral entra em vigor após a sua aprovação pelo 
Conselho Curador da Fundação, sendo encaminhado ao Conselho de Educação 
competente para conhecimento.  
 
 
Caçador, 12 de dezembro de 2014.  
 
 
Adelcio Machado dos Santos  
Reitor  
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP 


