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TÍTULO I – DO MANTENEDOR E DO MANTIDO 
 

 

CAPÍTULO I – DA ATUAÇÃO DO MANTIDO E SEU RELACIONAMENTO COM O 

MANTENEDOR 
 

Art. 1º. O Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC), com limite 

territorial de atuação em Araguaína, Estado do Tocantins, é um estabelecimento particular, de 

educação superior, mantido pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) S.A., 

com sede à Avenida Filadélfia nº 568, Setor Oeste, Araguaína – TO, CEP 77.816-540. 

 

§ 1º. O UNITPAC rege-se por este Regimento Interno e pelas regulamentações institucionais 

complementares que adotar, e, no que couber, pela legislação pertinente. 

 

§ 2º. O UNITPAC se relaciona com o Mantenedor por intermédio de sua Reitoria. 

 

 

CAPÍTULO II – FINALIDADES E CARACTERÍSTICAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (MANTIDO) 
 

Art. 2º. O UNITPAC, nos termos da legislação vigente, goza de autonomia didático-científica, 

administrativa, financeira e disciplinar, de modo a exercer suas atividades visando oferecer 

serviços educacionais voltados essencialmente para a formação de nível superior, bem como 

pós-graduação, cursos sequenciais de complementação de estudos e cursos de extensão 

visando promover o desenvolvimento regional. 

 

§ 1º. A autonomia do UNITPAC, sempre balizada pela legislação aplicável e pelo disposto neste 

Regimento e em regulamentação institucional complementar, compreende fundamentalmente: 

I. no âmbito didático-científico, a competência para estabelecer políticas e planos de ação de 

ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, incluindo a criação e manutenção de cursos 

e programas em todos os seus desdobramentos operacionais, pedagógicos e 

regulamentares, culminando com a atribuição de graus e expedição de diplomas, 

certificados e outros títulos; 

II. no âmbito administrativo, a competência para elaborar e reformar este Regimento Interno, 

regular a composição e funcionamento de seus órgãos, serviços, firmar contratos, acordos 

e convênios ligados ao desenvolvimento institucional e ao de sua área de atuação e 

influência, aprovar, executar planejamentos de investimentos diversos, além de administrar 

rendimentos e a atuação dos integrantes da comunidade acadêmica; 

III. no âmbito financeiro, a competência para administrar o patrimônio dela bem como os 

rendimentos, colocados a seu serviço, segundo os limites que lhe forem fixados pela 

mesma, além de receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação 

financeira resultante de convênios com entidades de qualquer natureza, e, finalmente, 

realizar planejamento orçamentário e execução deste; 

IV. no âmbito disciplinar, a competência para estabelecer Regime Disciplinar e as sanções 

aplicáveis. 

 



 

Art. 3º. O UNITPAC, como Instituição Educacional, tem por objetivos na área dos cursos que 

ministra: 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

II. habilitar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar 

para sua formação continuada; 

III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver 

entendimento do homem no meio em que vive; 

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações e de 

outras formas de comunicação; 

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da cultura e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição; 

VII. buscar atuação em sincronismo dinâmico com a evolução da sociedade, da ciência e da 

tecnologia, seguindo as pautas traçadas em seus planos de desenvolvimento institucional. 

 

Parágrafo único. O UNITPAC estimulará o conhecimento dos problemas sociais, em especial 

os regionais, e, em sua relação com a comunidade, poderá prestar serviços especializados, 

atendida à legislação, estreitando a relação de reciprocidade que busca estabelecer e manter. 

 

 

 

TÍTULO II – DO FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                                                                                                                      
 

Art. 4º. A administração e coordenação das atividades acadêmicas são exercidas por órgãos 

acadêmicos e executivos, observando sempre no que couber o princípio da gestão democrática 

à luz das disposições contidas neste Regimento Interno, em Resoluções, Portarias e 

regulamentação interna aplicável em matérias sobre as quais possa dispor, e, nos casos em 

obrigatórios, à legislação. 

 

Parágrafo único. São órgãos fundamentais à administração e coordenação de atividades 

acadêmicas, dentre outros que possam ser criados: 

I. Conselho Superior (ConSUP), órgão superior de natureza consultiva, jurisdicional, 

deliberativa, recursal, normativa e instância final para todos os assuntos acadêmico-

administrativos, nos limites estabelecidos por este Regimento Interno; 

II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConEPE), órgão colegiado de deliberação 

superior e recursal nos campos técnico-científico e didático-pedagógico, bem como em 

de questões administrativas diretamente afetas à simples operacionalização interna de 



 

tais campos, estabelecendo-se como órgão de consulta preliminar nos demais aspectos 

da vida institucional; 

III. Reitoria, órgão executivo de administração superior, responsável por toda a 

administração da Instituição e pela relação com a Mantenedora; 

IV. Pró-Reitoria Administrativa e Financeira, órgão executivo de administração superior que 

promove, coordena, fomenta e controla as atividades relativas à administração financeira, 

contábil e patrimonial; 

V. Pró-Reitoria de Graduação, órgão executivo de administração superior responsável por 

promover, coordenar, fomentar e controlar as atividades acadêmica ao nível de 

graduação: 

VI. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; órgão executivo de administração 

superior que promove, coordena, fomenta e controla as atividades relativas à pesquisa, 

extensão e pós-graduação; 

VII. Coordenação Administrativo-Financeira, órgão executivo de administração superior, 

responsável por auxiliar ou substituir a Pró-Reitoria Administrativa e Financeira no 

exercício de suas funções e competências, nos termos deste Regimento ou por 

determinação do(a) Reitor(a); 

VIII. Colegiados de Curso, órgãos institucionais de deliberação e recursais intermediários nos 

campos didático-científico e administrativo, neste último aspecto, em referência a 

questões diretamente afetas à simples operacionalização de suas deliberações no âmbito 

de sua competência para seus respectivos cursos; 

IX. Coordenações de Cursos (presenciais e à distância), órgãos de gestão acadêmica dos 

cursos oferecidos pela Instituição, trabalhando em conjunto com seus respectivos 

Colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes (NDE); 

X. Órgãos de assessoramento e apoio, dentre os quais se destacam: 

a) a Secretaria Acadêmica, órgão responsável pela operacionalização das atividades 

registrais e documentais ligadas à comunidade acadêmica, competindo-lhe 

essencialmente o registro, a organização, a conservação e a emissão de documentos 

pertinentes ao desempenho das atividades acadêmicas dos cursos de Graduação, 

Pós-Graduação, Tecnólogos e Sequenciais deste Centro Universitário, seja em 

decorrência da legislação, seja em decorrência de disposições institucionais; 

b) a Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão cuja finalidade é elaborar e 

desenvolver a contínua autoavaliação interna e externa do UNITPAC, dentro dos 

princípios e diretrizes indicadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 

 

 

Art. 5º. Aos órgãos colegiados em geral aplicam-se as seguintes normas: 

I. cada um destes órgãos funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros e 

decide por maioria simples de votos dos presentes; 

II. o presidente ou coordenador de cada órgão participa da votação e, no caso de empate, 

terá o voto de qualidade; 

III. nenhum membro de cada órgão pode participar de sessão em que se aprecie matéria de 

seu interesse particular e pessoal; 

IV. as reuniões serão realizadas ordinária e extraordinariamente nos termos deste Regimento; 



 

V. as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas serão convocadas com 

antecedência mínima de 48 horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação 

a pauta dos assuntos; 

VI. das reuniões será lavrada ata, lida e assinada na mesma sessão, ou na seguinte. 

 

 

Seção I – Dos Pedidos de Reconsideração e Recursos em Geral 
 

Art. 6º. Das decisões de autoridade ou órgão cabe Pedido de Reconsideração para a própria 

autoridade ou órgão. 

 

Art. 7º.  Quando não prevista expressamente de maneira diversa neste Regimento Interno, das 

decisões finais no âmbito das competências de autoridade ou órgão cabe impetração de Recurso 

para instância imediatamente superior da seguinte forma: 

I. de atos de professor, em matéria didático-científica, para o(a) Coordenador(a) de Curso e, 

em matéria disciplinar, para o(a) Pró-Reitor(a) de Graduação do UNITPAC; 

II. de atos de Coordenador(a), em matéria didático-científica, para o Colegiado de Curso e, 

em matéria disciplinar, para o(a) Pró-Reitor(a) de Graduação;  

III. de decisões do Colegiado de Curso, para o(a) Pró-Reitor(a) de Graduação; 

IV. de atos de membro do Corpo Técnico-Administrativo ou atos de outros colaboradores, mas 

de natureza administrativa, para o superior hierárquico imediato; 

V. de atos do(a) Reitor(a) ou do(a)s Pró-Reitores(as) para o ConSUP; 

VI. de decisões do ConSUP e do(a) Reitor(a) no plano administrativo, para a Mantenedora. 

 

Parágrafo único. O ConSUP e o ConEPE são instâncias decisórias finais em matérias de sua 

competência, na forma deste Regimento, especialmente didático-pedagógicas, técnicas e 

científicas no âmbito do UNITPAC, e, de suas deliberações, não cabe recurso ao Ministério da 

Educação (MEC) ou ao Conselho Nacional de Educação (CNE), encerrando-se no âmbito deste 

Centro Universitário a instância administrativa. 

 

Art. 8º. O Pedido de Reconsideração e o Recurso são interpostos independentemente um do 

outro, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da ciência, pelo interessado, do teor da 

decisão, se outro prazo específico não houver sido definido neste Regimento Interno. 

 

§ 1º. Havendo Pedido de Reconsideração, o prazo a ser contado para interposição de Recurso 

inicia-se a partir da ciência da decisão que denega a reconsideração. 

 

§ 2º. O Pedido de Reconsideração é interposto perante a própria autoridade ou órgão colegiado, 

a fim de que realize e expresse o seu juízo de retratação. 

 

§ 3º. O prazo para decisões interlocutórias e atos de impulso procedimental é de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência dos atos que os fundamentem. 

 

§ 4º. Especificamente contra atos do(a) Reitor(a) caberá recurso ao ConSUP dentro de até 15 

(quinze) dias, contados na forma deste Regimento Interno. 

 



 

Art. 9º. O Recurso, instruído com suas razões, é interposto pelo interessado perante a autoridade 

ou órgão recorrido, que o receberá e lhe dará o devido encaminhamento. 

 

§ 1º. O Recurso não tem efeito suspensivo, salvo se a execução imediata do ato ou decisão 

recorrida puder trazer prejuízo irreparável ao recorrente, caso em que, com este efeito, será 

recebido. 

 

§ 2º. A autoridade ou órgão recorrido declara, considerando o disposto no parágrafo anterior, o 

efeito dado ao Recurso. 

 

§ 3º. No Recurso, o recorrente pode apresentar novos documentos. 

 

§ 4º. A autoridade ou órgão recorrido pode, ainda nesta fase, retratar-se do ato praticado, não 

havendo neste caso necessidade de subida do Recurso à autoridade ou órgão superior. 

 

Art. 10. Interposto o recurso, abre-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas para análise pela 

autoridade ou órgão recorrido, findo o qual está ou este terá 5 (cinco) dias para apresentar suas 

contrarrazões, às quais pode anexar documentos. 

 

Art. 11. Esgotado o prazo para anexação de contrarrazões recursais e documentação, deve a 

autoridade ou órgão recorrido promover em até 48 (quarenta e oito) horas a subida do Recurso 

à instância imediatamente superior, se a autoridade que tomou a deliberação ou praticou o ato 

não o reformou. 

 

Art. 12. Recebido o recurso na instância superior, em se tratando de órgão colegiado, será ele 

distribuído a um Relator para emissão de parecer a ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 13. Apresentado o parecer, o Recurso é submetido a julgamento, na primeira reunião do 

Colegiado. 

 

Art. 14. Julgado o Recurso, seus autos são devolvidos à autoridade ou órgão recorrido, para 

cumprimento da decisão proferida. 

 

Seção II – Das Matérias Específicas  
 

Art. 15. Matérias específicas serão reguladas por Resoluções do ConSUP ou do ConEPE, 

conforme previsão regimental ou por iniciativa própria, no âmbito de suas competências. 

 

Art. 16. Matérias e questionamentos não regulados regimentalmente ou por meio de Resoluções 

do ConSUP, ConEPE ou outro órgão competente para tanto nos termos deste Regimento, serão 

tratadas ou solucionadas por meio de procedimento ad hoc. 

 

Art. 17. Competências não expressas neste Regimento Interno serão determinadas por simples 

despacho do Presidente do ConSUP, na ausência do órgão competente para fazê-lo, em termos 

regimentais. 

 



 

Art. 18. O ConSUP poderá avocar para si a decisão de quaisquer matérias e questionamentos 

ou indicar autoridade ou órgão administrativo ou acadêmico ad hoc para exercer tal função. 

 

Parágrafo único. O ConEPE, no âmbito de sua competência, poderá avocar para si a decisão 

de quaisquer matérias e questionamentos, ou indicar autoridade ou órgão administrativo ou 

acadêmico ad hoc para exercer tal função. 

 

Art. 19. O Reitor, com aprovação do ConSUP, ou este mesmo, por decisão originária, poderão 

criar outros órgãos ou indicar acumulação de funções orgânicas. 

 

Parágrafo único. Poderão ser criadas, mediante autorização da Reitoria e em consonância com 

o orçamento aprovado, a Direção de Cursos Presenciais e a Direção de Cursos EaD, as quais 

as respectivas Coordenações de Cursos serão diretamente submetidas. 

 

 

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL ACADÊMICO-

ADMINISTRATIVA 
 

 

Seção I – Da Estruturação Orgânica Fundamental 
 

Art. 20. Compõem a estrutura orgânica do UNITPAC: 

I. Conselho Superior (ConSUP); 

II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConEPE); 

III. Reitoria; 

IV. Pró-Reitoria Administrativa e Financeira; Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização.  
V. Coordenação Administrativo-Financeira; 

VI. Coordenação de Pesquisa,  

VII. Coordenação de Pós-Graduação  

VIII. Coordenação de Extensão; 

IX. Coordenação de Relações Internacionais; 

X. Coordenações de Curso; 

XI. Colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes de Curso; 

XII. Órgãos de assessoramento e apoio, destacando-se a Secretaria Acadêmica, a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Ouvidoria. 

 

 

Seção II – Do Conselho Superior (CONSUP) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão 
 

Art. 21. O Conselho Superior (ConSUP) é órgão superior de natureza consultiva, jurisdicional, 

deliberativa, recursal, normativa e instância final para todos os assuntos acadêmico-

administrativos, nos limites estabelecidos por este Regimento Interno, e é integrado: 

I. pelo(a) Reitor(a), seu(sua) Presidente; 

II. pelos(as) Pró-Reitores(as) Administrativo e Financeiro; de Graduação e de Pós-

Graduação, Pesquisa Extensão e Inovação 

III. pela Coordenação Administrativo-Financeira; 



 

IV. por representantes das seguintes categorias, escolhidos por seus pares: 3 (três) 

Coordenadores de Curso; 02 (dois) professores; 01 (um) componente do Corpo Técnico-

Administrativo; 

V. por 01 (um) representante do Corpo Discente devidamente matriculado, indicado por seu 

órgão representativo, quando houver; 

VI. por 01 (um) representante da sociedade civil organizada. 

 

§1º. Salvo Reitoria, Pró-Reitorias e Coordenação administrativa e Financeira, membros 

permanentes do ConSUP, o mandato para os integrantes apontados no inciso V do caput é de 

02 (dois) anos, permitindo-se sua recondução. 

 

§2º. O mandato dos representantes da sociedade civil organizada e do Corpo Discente é de 01 

(um) ano, ambos podendo ser reconduzidos, devendo o representante discente conservar sua 

condição de estudante regular, devidamente matriculado em curso de graduação presencial ou 

a distância do UNITPAC para manter sua condição de representação. 

 

§3º. Em caso de desligamento institucional, renúncia, impedimento ou afastamento temporário 

dos membros que possuam mandatos, os cargos serão ocupados por seus substitutos para as 

funções dos incisos de I a IV do artigo 21 e por seus suplentes nos incisos V a VII do mesmo 

artigo; ou será repetido o processo de sua escolha, conforme o caso concreto assim o exija.  

 

§ 4º. O ConSUP reúne-se ordinariamente 1 (uma) vez por semestre, e, extraordinariamente, 

sempre que necessário, nos termos deste Regimento Interno. 

 

§ 5º. Na ausência do(a) Reitor(a) o Conselho Superior reúne-se sob a presidência do(a) Pró-

Reitor(a) Financeiro e Administrativo; na ausência deste(a), do(a) Pró-Reitor(a) de Graduação; 

e, na ausência deste(a) ou havendo vacância do cargo, a presidência caberá ao(à) Pró-Reitor(a) 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação. 

 

§ 6º. As decisões do ConSUP assumem a forma de Resoluções. 

 

§ 7º. A vacância de algum cargo de integrantes do ConSUP ou a ausência destes não invalida 

ou deslegitima a reunião. 

 

Art. 22. Compete ao ConSUP: 

I. definir as diretrizes e políticas gerais da IES; 

II. aprovar normas gerais de funcionamento da IES; 

III. aprovar o plano de carreira de professores, preceptores e tutores (PCRPPT); 

IV. propor a criação, desmembramento, fusão ou extinção de unidades acadêmicas, 

administrativas ou suplementares; 

V. decidir sobre a criação, transformação e extinção dos órgãos suplementares, 

complementares e auxiliares, mediante proposta da Reitoria; 

VI. apurar responsabilidade das Pró-Reitorias, quando, por omissão ou tolerância, 

permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação de ensino, do Regimento 

Interno ou de normas complementares; 

VII. instituir e conceder títulos honoríficos e prêmios; 



 

VIII. decidir sobre assuntos que lhe forem encaminhados pela Reitoria, pelas Pró-Reitorias, 

ou que sejam suscitadas pelas Coordenações de Curso e/ou outros órgãos 

institucionais e que sejam de sua competência, e, como instância final, quanto a 

matérias ou questões de ordem acadêmico-administrativas provenientes de quaisquer 

órgãos, respeitados os limites deste Regimento Interno; 

IX. decidir sobre questões da competência originária e/ou final de quaisquer órgãos 

acadêmicos em matéria acadêmico-administrativa, quando estes assim o requererem 

em razão da importância das matérias tratadas ou como instância final em razão de 

identificar tal necessidade; 

X. intervir excepcionalmente nos demais órgãos da IES e avocar temporária e 

emergencialmente suas atribuições quando se fizer necessário ao bom andamento 

das atividades institucionais; 

XI. prevenir ou corrigir atos de disciplina coletiva; 

XII. segundo seu juízo de pertinência e/ou necessidade, intervir nos demais órgãos da IES 

bem como avocar as atribuições a eles conferidas; 

XIII. autorizar a criação de cursos de graduação (presenciais e a distância), nos termos da 

legislação vigente; 

XIV. fixar normas e aprovar cursos de pós-graduação (presenciais e a distância), 

programas de extensão e outras atividades acadêmicas de longa duração e/ou 

continuadas do UNITPAC, respeitada a legislação vigente; 

XV. instituir símbolos, bandeiras e flâmulas; 

XVI. exercer o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso, como instância 

superior final; 

XVII. aprovar e interpretar o Regimento Interno, bem como resolver casos omissos; 

XVIII. instituir comissões e delegar funções; 

XIX. regulamentar o procedimento de matrícula e disciplinar os processos seletivos para 

ingresso nos cursos oferecidos pelo UNITPAC, por si ou por designação; 

XX. homologar a aprovação dos docentes que integrarão os Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE); 

XXI. exercer as demais atribuições decorrentes de sua competência, cumprindo e fazendo 

cumprir este Regimento Interno e as disposições contidas na legislação, inclusive 

editando Resoluções que se façam necessárias, no âmbito de sua função institucional. 

 

Art. 23. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConEPE) é o órgão colegiado de 

deliberação superior e recursal nos campos técnico-científico e didático-pedagógico, bem como 

em de questões administrativas diretamente afetas à simples operacionalização interna de tais 

campos, estabelecendo-se como órgão de consulta preliminar nos demais aspectos da vida 

institucional. Possui a seguinte composição: 

I. Reitor(a), seu(sua) Presidente; 

II. Pró-Reitor(a) Financeiro e Administrativo, que assume a presidência na ausência do(a) 

Reitor(a); 

III. Pró-Reitor(a) de Graduação; 

IV. Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização; 

V. Coordenador(a) Financeiro e Administrativo; 

VI. Coordenadores de Cursos; 

VII. Secretário(a) Acadêmico(a); 

VIII. 02 (dois) Professores, eleitos pelos pares; 



 

IX. 01 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo, eleito pelos pares; 

X. 01 (um) representante do Corpo Discente, indicado pelo Diretório Central dos Estudantes. 

 

§ 1º. Os representantes do Corpo Docente e o do Corpo Técnico-Administrativo terão mandato 

de dois anos e o representante do Corpo Discente terá mandato de um ano, sendo os demais 

membros permanentes.  

 

§ 2º. Compete ao ConEPE, sempre respeitando os limites da Legislação e as disposições e 

orientações emanadas das Normas Gerais institucionais aplicáveis exaradas pelo ConSUP: 

I. receber dos Colegiados de Cursos para análise matérias originárias e/ou recursos de 

competência final originária destes, a fim de os apreciar e/ou decidir como instância final, 

ou ainda, dar os encaminhamentos que julgar necessários; 

II. decidir como instância final face a manifestações de quaisquer órgãos institucionais em 

matérias técnico-científicas e didático-pedagógicas; 

III. sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades em 

matéria didático-científica deste Centro Universitário, incluindo questões de ordem 

operacional, a fim de que sejam apreciadas pelo ConSUP; 

IV. apreciar matérias que lhe sejam submetidas pela Reitoria, pela Pró-Reitoria de 

Graduação, ou que sejam suscitadas pelas Coordenações de Curso e/ou outros órgãos 

institucionais e que sejam de sua competência; 

V. no âmbito de sua competência, intervir nos demais órgãos da IES, esgotadas as vias 

ordinárias, bem como avocar temporariamente suas atribuições; 

VI. aprovar o Calendário Acadêmico, a partir de proposta da Pró-Reitoria de Graduação, 

assessorada pelo(a) Secretário(a) Acadêmico(a); 

VII. instituir comissões e delegar funções no âmbito de sua competência; 

VIII. aprovar a indicação feita pelos Colegiados de Curso referente aos docentes que 

integrarão os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE); 

IX. aprovar a execução dos projetos e eventos de extensão submetidos à sua análise pela 

Reitoria ou Pró-Reitoria de Graduação; 

X. apreciar e decidir sobre a homologação dos currículos plenos de cursos encaminhados 

pela Pró-Reitoria de Graduação, recebidos do NDE com aquiescência do Colegiado de 

curso; 

XI. cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno e as disposições contidas na legislação, 

inclusive editando Resoluções que se façam necessárias, no âmbito de sua competência. 

 

§ 3º. O ConEPE reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre, aplicando-se a ele, 

naquilo que couberem, as mesmas disposições estabelecidas para o ConSUP no que respeita 

ao seu funcionamento e manifestação. 

 

Seção III – Da Reitoria 
 

Art. 24. A Reitoria é exercida pelo(a) Reitor(a), nomeado pela Mantenedora, configurando-se 

como órgão executivo de administração superior responsável por toda a administração da 

Instituição e pela relação com o Mantenedor. São atribuições do(a) Reitor(a): 

I. garantir o bom funcionamento das atividades e dos diversos setores da Instituição; 

II. supervisionar as atividades dos diversos setores administrativos da Instituição; 

III. assinar documentos e zelar pelo fiel cumprimento do Regimento da Instituição; 



 

IV. estabelecer o orçamento anual da Instituição; 

V. garantir a adequada execução orçamentária; 

VI. designar os Pró-Reitores e os(as) Coordenadores(as) Acadêmico(a) e Administrativo(a)-

Financeiro(a); 

VII. designar em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação, os Coordenadores de Cursos; 

VIII. designar o Coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e o Ouvidor; 

IX. presidir o ConSUP e o ConEPE; 

X. contratar e dispensar docentes e funcionários técnico-administrativos, a partir de 

exposição de motivos fundamentados das Pró-Reitorias ou da Coordenação 

Administrativo-Financeira; 

XI. implantar e supervisionar o Plano de Carreira de professores, preceptores e tutores 

(PCRPPT); 

XII. coordenar o recrutamento de docentes e de funcionários técnico-administrativos; 

XIII. conferir Grau bem como assinar Diplomas e Certificados Acadêmicos expedidos pelo 

UNITPAC; 

XIV. propor ao ConSUP a criação, transformação e/ou extinção de órgãos suplementares, 

complementares e auxiliares, por si ou a partir da provocação das Pró-Reitorias que tenha 

julgado procedente; 

XV. aprovar programas, projetos e eventos de extensão propostos pelo(a) Pró-Reitor(a) de 

Graduação e submetê-los ao ConSUP, no primeiro caso, e ao ConEPE, nos dois últimos; 

XVI. representar a Instituição junto à Mantenedora e junto à sociedade. 

 

Parágrafo único. O(A) Reitor(a) do UNITPAC exercerá amplamente sua autoridade disciplinar, 

podendo solicitar ao órgão competente a abertura de processo disciplinar ou sindicância para 

apuração de irregularidade e definição de responsabilidades. 

 

Seção IV – Da Pró-Reitoria Financeira e Administrativa 
 

Art. 25. A Pró-Reitoria Financeira e Administrativa é exercida pelo(a) Pró-Reitor Administrativo e 

Financeiro(a), nomeado(a) pela Mantenedora, configurando-se órgão executivo de 

administração superior, responsável por auxiliar a Reitoria no desempenho de suas funções e 

competências, nos termos deste Regimento ou por determinação do(a) Reitor(a). São atribuições 

do(a) Pró-Reitor(a): 

I. auxiliar ou substituir o(a) Reitor(a) no exercício de suas funções e competências, 

especialmente no caso de vacância, ausência, ou ainda, por determinação do(a) 

Reitor(a); 

II. garantir o bom funcionamento das atividades e dos diversos setores da Instituição; 

III. supervisionar as atividades dos diversos setores administrativos da Instituição; 

IV. assinar documentos e zelar pelo fiel cumprimento do Regimento da Instituição; 

V. estabelecer o orçamento anual da Instituição; 

VI. garantir a adequada execução orçamentária; 

VII. presidir o ConSUP e o ConEPE, na ausência do(a) Reitor(a); 

VIII. contratar e dispensar funcionários técnico-administrativos, a partir de exposição de 

motivos fundamentados da Pró-Reitoria de Graduação; 

IX. designar em conjunto com a Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação, os Coordenadores de 

Cursos; 

X. implantar e supervisionar o Plano de Carreira e Remuneração Docente (PCR); 



 

XI. coordenar o recrutamento de docentes e de funcionários técnico-administrativos; 

XII. conferir Grau bem como assinar Diplomas e Certificados Acadêmicos expedidos pelo 

UNITPAC; 

XIII. na ausência, impedimento ou em caso de delegação do(a) Reitor(a), aprovar programas, 

projetos e eventos de extensão propostos pelo(a) Pró-Reitor(a) de Graduação e submetê-

los ao ConSUP, no primeiro caso, e ao ConEPE, nos dois últimos; 

XIV. representar o Reitor(a) junto à Mantenedora e junto à sociedade. 

 

 

Seção V – Da Pró-Reitoria de Graduação 
 

 

Art. 26. A Pró-Reitoria de Graduação é o órgão executivo de administração superior responsável 

pela administração de toda a área acadêmica, incluindo políticas de pesquisa, extensão e pós-

graduação. 

 

Art. 27. A Pró-Reitoria de Graduação é exercida pelo(a) Pró-Reitor(a) de Graduação, 

nomeado(a) pelo(a) Reitor(a). 

 

Parágrafo único. São atribuições do(a) Pró-Reitor(a) de Graduação: 

I. presidir o ConSUP e o ConEPE na ausência do(a) Pró-Reitor(a) Financeiro e 

Administrativo; 

II. substituir o(a) Reitor(a), na ausência deste, em assuntos e atos acadêmicos; 

III. designar em conjunto com a Reitoria e  Pró-Reitoria Financeira e Administrativa os 

Coordenadores de Cursos (presenciais e a distância); 

IV.   em relação aos Colegiados de Curso, emitir Portaria designando os membros do Corpo 

Docente para compô-lo e ratificando a designação dos membros do Corpo Técnico-

Administrativo, pelo(a) Pró-Reitor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a),e do Corpo-Discente, 

indicado pela entidade representativa estudantil, quando houver, dando-lhes posse; 

V.  em relação aos Núcleos Docentes Estruturantes, emitir Portaria ratificando a indicação de 

seus membros pelo Colegiado de Curso pertinente e lhes dar posse; 

VI.  supervisionar as atividades das Coordenações de Cursos (presenciais e a distância); 

VII.  implantar e supervisionar o Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD); 

VIII.  implementar mecanismos de articulação entre a Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e 

Pós-Graduação e Coordenações de Cursos; 

IX.  estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades das 

Coordenações de Cursos (presenciais e a distância); 

X.  aprovar propostas de mudanças ou reformas curriculares, encaminhadas pelas 

Coordenações de Cursos (presenciais e a distância), encaminhando-as para homologação 

para o ConEPE; 

XI.  propor à Reitoria a criação, transformação e/ou extinção dos órgãos suplementares, 

complementares e auxiliares que devam atuar ou atuem no âmbito de sua competência; 

XII.  propor ao ConEPE Calendário Acadêmico para o período vindouro, elaborado com 

assessoria do(a) Secretário(a) Acadêmico(a);  

XIII.  estabelecer ações em caráter transitório ou permanente que venham reforçar o preparo dos 

estudantes para ocasiões que lhes exijam desempenho superior, tais como exames de 

ingresso em carreiras profissionais e outros, conforme decisão e previsão orçamentária; 



 

XIV. propor ao ConSUP normas gerais da Instituição, elaboradas com apoio e assessoria de 

órgãos institucionais que venha requisitar; 

XV. receber da ProPPExi projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação (presenciais 

e a distância), opinando sobre sua conveniência, e encaminhá-los ao ConSUP, para sua 

decisão; 

XVI. propor à Reitoria da Instituição, mediante exposição de motivos fundamentada, a 

contratação e dispensa de docentes; 

XVII. exercer a ação disciplinar no âmbito do UNITPAC; 

XVIII. na ausência ou impedimento do(a) Reitor(a), ou ainda, por sua designação, conferir Grau 

aos formandos; 

XIX. na ausência ou impedimento do(a) Reitor(a), assinar Diplomas e Certificados Acadêmicos 

expedidos pelo UNITPAC; 

XX. encaminhar, semestralmente, à Reitoria, relatório de suas atividades; 

XXI. decidir, em caráter final, sobre indeferimento da Secretaria Acadêmica em matéria de 

requerimentos de estudantes;  

XXII. representar a Instituição em eventos internos e externos, de natureza acadêmica, 

podendo delegar essa função. 

 

Seção VI – Da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização. 
 

Art. 28. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

é exercida pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização, nomeado(a) pelo(a) Reitor(a). 

 

Parágrafo único. São atribuições do(a) Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Internacionalização: 

I. executar as políticas de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação gerais emanadas 
pela Diretoria de Ensino da Afya; 

II. Inteirar-se das normas e regulamentos específicos para a execução das atividades 
correspondentes às políticas de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação; 

III. supervisionar todas as atividades de pós-graduação, de pesquisa, de extensão, de 

inovação e de internacionalização da Instituição; 

IV. incentivar, avaliar, aprovar e acompanhar as iniciativas, programas ou projetos de 

pesquisa, de extensão, de inovação e de internacionalização desenvolvidos na 

Instituição; 

V. avaliar e acompanhar os cursos e atividades no âmbito da pós-graduação; 

VI. elaborar projetos institucionais de pesquisa, de extensão e de inovação com ou sem 

captação de recursos; 

VII. levar ao(à) Reitor(a), anualmente e mediante exposição de motivos fundamentados, 

programas de atividades de extensão a ser oferecido pela Instituição, bem como o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa financiados pela própria Instituição, no limite 

do orçamento aprovado; 

VIII. auxiliar a Pró-Reitoria de Graduação na análise de mercado para a oferta de cursos de 
pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 

IX. encaminhar propostas à Pró-Reitoria de Graduação para criação e indexação de 
periódicos impressos e eletrônicos de caráter técnico-científico; 



 

X. executar as ações para captação de recursos no âmbito da inovação, da pesquisa e da 
extensão, em âmbitos interno e externo ao grupo educacional; 

XI. propor a criação e a extinção dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu à 
Pró-Reitoria de Graduação; 

XII. documentar e relatar as atividades de inovação, pesquisa, extensão e pós-graduação, 
reportando-se à Pró-Reitoria de Graduação sempre que necessário; 

XIII. incentivar a participação dos docentes e discentes em chamadas públicas para 
financiamento de propostas de inovação, pesquisa, extensão e publicação de materiais 
técnico-científicos; 

XIV. trabalhar em consonância com as coordenações de cursos no sentido de promover a 
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão à comunidade; 

XV. elaborar projetos de cursos de pós-graduação (presenciais e a distância) a serem 

oferecidos pela Instituição; 

XVI. analisar e aprovar programas de internacionalização apresentados pela Coordenação de 

Relações Internacionais; 

XVII. organizar e manter atualizado um banco de dados com todas as informações relativas 

aos projetos e/ou programas de pesquisa, de extensão, de inovação e de 

internacionalização desenvolvidos e em desenvolvimento na Instituição. 

XVIII. organizar e manter atualizado um banco de dados com informações sobre Editais e 

Chamadas de Agências de Fomento (CNPq, CAPES, FINEP e outras); 

XIX. identificar oportunidades de apresentação de projetos de pesquisa junto às Agências de 

Fomento. 

XX. organizar e manter atualizado um banco de dados com os principais eventos científicos, 

nas áreas de atuação da Instituição, no país e no exterior. 

XXI. encaminhar anualmente, mediante exposição de motivos fundamentada, à Reitoria, as 

prioridades para o apoio institucional através do Programa de Aperfeiçoamento Docente 

(PAD), no âmbito do Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD). 

XXII. supervisionar o Programa de Iniciação Científica da Instituição. 

XXIII. organizar e manter atualizado um banco de dados referente a todas as atividades de 

Iniciação Científica, Iniciação à Docência, Monografia de Conclusão de Curso e outros 

programas acadêmicos desenvolvidos pelos discentes; 

XXIV. propor à Pró-Reitoria de Graduação e Reitoria, mediante exposição de motivos 

fundamentados, a organização de eventos acadêmicos, envolvendo as atividades de 

pesquisa, de extensão, de inovação e de pós-graduação; 

XXV. encaminhar, semestralmente, à Pró-Reitoria e Reitoria, um Relatório de Atividades da 

ProPPExi, para aprovação junto ao ConSUP. 

XXVI. representar a Instituição junto às Agências de Fomento (CNPq, CAPES, FINEP e outras). 

XXVII. cumprir e fazer cumprir as decisões da Pró-Reitoria de Graduação e Reitoria. 
XXVIII. executar outras ações que forem confiadas pela Pró-Reitoria de Graduação e Reitoria. 

 

 

Seção VII –Da Coordenadoria, dos Colegiados de Curso e dos Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE) 
 

 

Subseção I – Da Coordenação Administrativo-Financeira 
 



 

Art. 29. A Coordenação Administrativo-Financeira é órgão executivo de administração superior, 

responsáveis por auxiliar ou substituir, respectivamente, a Pró-Reitoria Administrativa e 

Financeira no exercício de suas funções e competências nos termos deste Regimento Interno 

ou por determinação do(a) Reitor(a). 

 

Parágrafo único. Em caso de ausência ou vacância dos cargos de Pró-Reitor(a)  

Administrativo(a)-Financeiro(a), o(a) Coordenador(a) Administrativo-Financeiro(a) o substituirá 

integralmente no exercício de suas funções e competências, podendo fazê-lo ainda por 

determinação expressa do(a) Reitor(a). 

 

 

Subseção II – Das Coordenações de Curso 
 

Art. 30. As Coordenações de Cursos são órgãos de gestão acadêmica dos cursos (presenciais 

e a distância) oferecidos pelo UNITPAC. 

 

Art. 31. A Coordenação de Curso é exercida pelo(a) Coordenador(a) designado(a) pelo(a)Pró-

Reitor(a) de Graduação, ouvida a Reitoria. 

 

Parágrafo único. São atribuições do(a) Coordenador(a) de Curso em referência ao curso que 

coordena: 

I. Exercer a função de Coordenador Gestor do curso; 

II. integrar o Corpo Docente do Curso; 

III. coordenar as atividades de ensino (presenciais e a distância); 

IV. estabelecer uma rotina para atendimento dos alunos (presenciais e a distância); 

V. estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos (presenciais e a 

distância); 

VI. estabelecer uma rotina para atendimento dos docentes; 

VII. estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades dos docentes; 

VIII. estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades de ensino; 

IX. implementar ações que garantam a organicidade curricular através de, entre outros 

aspectos, integração efetiva entre a área básica, área profissional e atividades diversas 

do currículo; 

X. propor ao Pró-Reitor(a) de Graduação mudanças ou reformas curriculares oriundas de 

estudos do NDE, conforme disposto nas Normas Gerais do Ensino de Graduação da 

Instituição; 

XI. aprovar, no início de cada semestre letivo, os planos de ensino das disciplinas do curso, 

após análise do Colegiado de Curso e encaminhá-los à secretaria; 

XII. organizar e manter atualizado os planos de ensino das disciplinas do curso, incluindo 

semestre/ano de oferta, carga horária teórica, carga horária prática, ementa, programa, 

bibliografias atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s) 

responsável(eis); 

XIII. organizar e manter atualizado um banco de dados com as avaliações aplicadas pelos 

docentes nas diversas disciplinas; 

XIV. propor à Pró-Reitoria de Graduação, no período de planejamento de cada semestre, o 

horário de aulas de cada período do curso; 



 

XV. propor ações que visem à melhoria da qualidade do ensino de graduação, incluindo 

práticas pedagógicas inovadoras; 

XVI. apresentar à ProPPExi proposta de pesquisa, de extensão e de pós-graduação; 

XVII. apresentar à Pró-Reitoria de Graduação projetos de ensino e programas curriculares e 

extracurriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno; 

XVIII. garantir, no âmbito do ensino de seu curso, o cumprimento das Normas Gerais do Ensino; 

XIX. analisar e dar parecer referente aos Requerimentos de Aproveitamento de Estudos que 

lhe forem encaminhados pela Secretaria Acadêmica dentro do prazo regulamentar; 

XX. informar aos docentes sobre a concessão de Regime Especial pela Secretaria Acadêmica 

a aluno(a) que curse componentes curriculares no âmbito de seu Curso; 

XXI. representar a Instituição, por designação do(a)Pró-Reitor(a) de Graduação, em eventos 

internos e externos relacionados à atividade de graduação. 

 

Subseção III – Dos Colegiados de Curso 
 

Art. 32. Os Colegiados de Curso são órgãos institucionais de deliberação e recursais 

intermediários nos campos didático-científico e administrativo, neste último aspecto, em 

referência a questões diretamente afetas à simples operacionalização de suas deliberações no 

âmbito de sua competência para seus respectivos cursos. 

 

§ 1º. Compete a cada Colegiado de Curso: 

I. deliberar sobre todos os assuntos de natureza acadêmica na sua área de atuação, e, 

especialmente, indicar os docentes que comporão o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

do curso; 

II. receber por seu Presidente o Plano de Ensino de cada disciplina, elaborado pelo 

respectivo professor, analisando-o e examinando-o em relação ao seu conteúdo e 

articulação com disciplinas afins antes do início do semestre letivo em que serão 

aplicados, orientando para a implementação de modificações que julgar necessárias, 

bem como apresentando sugestões; 

III. estabelecer normalizações de ordem didático-científica específicas para seus cursos, 

visando promover a uniformidade e níveis de qualidade considerados excelentes em 

matérias afetas à sua competência; 

IV. decidir como instância final sobre os recursos de estudantes em sede de Requerimentos 

de Revisão de Avaliações e justificativas para infrequência decorrentes de atos ou fatos 

não explicitados neste Regimento Interno, salvo quando entender que, pela natureza da 

matéria e/ou circunstâncias envolvidas, a decisão deva ser pronunciada pelo ConEPE; 

V. comunicar suas decisões aos órgãos acadêmicos pertinentes e demais interessados; 

VI. analisar e decidir sobre matérias suscitadas pela Coordenação de Curso, NDE, Docentes 

ou outros órgãos institucionais no âmbito de sua competência. 

 

§ 2º. Caso os Colegiados de Curso tenham matérias ou recursos a decidir que julguem ser em 

tese institucionalmente relevantes ou capazes de interferir no âmbito da competência do 

ConSUP ou do ConEPE do UNITPAC, os direcionarão a estes, conforme sua competência, para 

que deles decidam. 

 

Art. 33. O Colegiado de cada Curso, presencial ou a distância, terá a seguinte composição: 

I. Coordenador(a) do Curso, seu(sua) Presidente; 



 

II. 03 (três) representantes do Corpo Docente, escolhidos por eleição entre os seus pares;  

III. 01 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo, escolhido por eleição entre os 

seus pares;  

IV. 02 (dois) representantes do Corpo Discente do curso, indicado pela entidade 

representativa estudantil, quando houver. 

 

§ 1º. Os representantes do Corpo Docente, do Corpo Discente e do Corpo Técnico-Administrativo 

terão mandato de dois anos, vedada a recondução. 

 

§ 2º. Na ausência do(a) Coordenador(a) do Curso, o órgão será presidido pelo(a) Docente mais 

antigo(a) na Docência do referido curso do UNITPAC. 

 

§ 3º. O Colegiado de Curso se reunirá ordinariamente uma vez em cada semestre, por 

convocação do(a) Coordenador(a) do Curso, para deliberar sobre os assuntos em pauta, e 

extraordinariamente, quando convocado ou pelo(a)seu(sua) Presidente, ou pelo(a) Pró-Reitor(a) 

de Graduação, ou ainda, a requerimento de pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros, com 

pauta definida. 

 

Subseção IV – Dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) 
 

Art. 34. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada Curso do UNITPAC atende à legislação 

pertinente1, constituindo-se como órgão composto por docentes, com atribuições de 

acompanhamento acadêmico, atuando no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Parágrafo único. O Colegiado de Curso levar em conta na indicação dos membros do NDE a 

liderança acadêmica do indicado no âmbito do curso, percebida na produção de conhecimento 

na área, no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões entendidas como 

significativamente relevantes para o UNITPAC e para o desenvolvimento do Curso. 

 

Art. 35. São atribuições do NDE: 

I. Implementar o projeto pedagógico dos respectivos cursos de graduação (presenciais e a 

distância), contemplando os seus elementos constitutivos, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do respectivo curso e demais legislações que regem o 

Ensino Superior; 

II. atualizar, periodicamente e se necessário o projeto pedagógico do curso, com base nos 

processos avaliativos e estudos realizados; 

III. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

IV. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de iniciação científica e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

V. referendar a bibliografia no tocante à quantidade, qualidade e títulos para o atendimento 

as necessidades do formativas do curso; 

VI. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular para aprovação no Colegiado de Curso 

e homologação pelo Conselho Superior, sempre que necessário; 

                                                             
1Cf. Resolução Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), nº 1, de 17 de junho 

de 2010, a qual normatiza o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e dá outras providências. 



 

VII. supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado de Curso e pelo Conselho Superior; 

VIII. referendar as características e aderência dos professores que atuarão no âmbito do 

curso; 

IX. analisar e avaliar os programas de disciplinas e os planos de ensino e aprendizagem, 

elaborados pelos docentes do curso de graduação, referentes aos componentes 

curriculares; 

X. promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos 

pelo projeto pedagógico; 

XI. acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a 

indicação ou substituição de docentes, quando necessário; 

XII. planejar e acompanhar as atividades articuladas ao ensino, à pesquisa e à extensão 

executadas pelo curso; 

XIII. propor ações de melhorias em decorrência de relatórios das avaliações internas, externas 

e do conceito do curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); 

XIV. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

XV. assessorar a coordenação do curso em assuntos pertinentes à área de conhecimento do 

curso, inclusive sobre a implantação de laboratórios didáticos especializados e 

respectivos equipamentos e insumos; 

XVI. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação (presenciais e a distância). 

 

Art. 36. O NDE é composto por 05 (cinco) membros do Corpo Docente do Curso, sendo presidido 

pelo(a) Coordenador(a), único membro permanente. 
 
§ 1º. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos seus membros terá titulação acadêmica obtida 
em programa de Pós-graduação Stricto Sensu. 
 
§ 2º. Todos os membros se encontrarão em regime de trabalho parcial ou integral, sendo pelo 
menos 20% em tempo Integral. 
 
§ 3º. Assegurar-se-á estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a 
assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. 
 

Seção VIII – Dos Órgãos de Assessoramento e Apoio 

 

Subseção I – Disposições Gerais 
 

Art. 37. Em sua estrutura acadêmico-administrativa o UNITPAC dispõe de órgãos de 

assessoramento e apoio às funções acadêmicas e administrativas, tais como: 

I. Secretaria Acadêmica; 

II. Biblioteca; 

III. Ouvidoria; 

IV. Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

V. Núcleo de Acessibilidade (NUAC); 

VI. Núcleo de Apoio ao Discente (NAD); 

VII. Núcleo de Apoio e Experiência Docente (NAPED); 

VIII. Núcleo de Educação a Distância (NEAD). 



 

 

§ 1º. Os órgãos de assessoramento e apoio com atuação permanente são criados, 

transformados ou extintos por decisão do ConSUP, mediante proposta da Reitoria ou por 

iniciativa própria. 

 

§ 2º. Os órgãos de assessoramento e apoio regem-se por este Regimento Interno e por seus 

regulamentos específicos, aprovados pelo ConSUP. 

 

§ 3º. Órgãos auxiliares com atuação temporárias poderão ser criados, transformados e extintos, 

além de regulados diretamente por decisão da Reitoria e das Pró-Reitorias, desde que não 

impliquem ônus financeiros e atuem no âmbito de competência do órgão que os criou. 

 

Subseção II – Da Secretaria Acadêmica 
 

Art. 38. A Secretaria Acadêmica, órgão responsável pela operacionalização das atividades 

registrais e documentais ligadas à comunidade acadêmica, competindo-lhe essencialmente o 

registro, a organização, a conservação e a emissão de documentos pertinentes ao desempenho 

das atividades acadêmicas dos cursos de Graduação, Pós-Graduação, Tecnólogos e 

Sequenciais deste Centro Universitário, seja em decorrência da legislação, seja em decorrência 

de disposições institucionais. 

 

Parágrafo único. São atribuições da Secretaria Acadêmica, desenvolvidas operacionalmente 

conforme regulamentação específica: 

I. realizar todos os serviços e atos relativos às matrículas, registros, controle e arquivo 

da documentação escolar dos discentes, desde seu ingresso na Instituição até se 

tornarem egressos, incluindo expedição e condução do processo de registro de 

diplomas; 

II. controlar e supervisionar o sistema de registros acadêmicos informatizado, orientando 

docentes, discentes e corpo técnico-administrativo naquilo que for de sua competência 

operacional; 

III. realizar os lançamentos no sistema de justificativa de faltas; 

IV. orientar a comunidade acadêmica e interessados quanto às normas institucionais; 

V. assessorar Reitoria, Pró-Reitorias, Coordenações, Docentes e quaisquer órgãos 

acadêmicos no tocante a assuntos de sua competência, incluindo fornecimento de 

relatórios a partir do sistema de registros acadêmicos informatizado; 

VI. manter atualizados os arquivos e pastas documentais dos discentes, com 

preenchimento cadastral completo; 

VII. obedecer aos períodos estabelecidos no Calendário Acadêmico para a prática de atos 

como matrículas, cancelamentos, trancamentos, transferências e outros, conforme 

disposto em regulamentação própria; 

VIII. participar da elaboração do Calendário Acadêmico; 

IX. providenciar correções de lançamentos no sistema de registros acadêmicos 

informatizado, mediante autorização dos Docentes e/ou Coordenadores; 

X. receber e registrar Requerimentos de Aproveitamento de Estudos efetuados pelos 

discentes dentro do prazo e de forma regulamentar, recebendo e aprovando 

documentação e dando encaminhamento à Coordenação de Curso; 



 

XI. registrar os resultados decorrentes da análise de requerimentos de Aproveitamentos 

de Estudos efetuadas pelas Coordenações de Curso no sistema informatizado, 

prestando sobre eles informações aos legitimamente interessados; 

XII. manter atualizado registros de discentes quanto a aproveitamentos de estudos, bem 

como situação acadêmica (matriculados, com matrícula trancada, com matrícula 

cancelada, desistentes, em situação de abandono e formados, bem como percentual 

de cumprimento do curso a que pertencem); 

XIII. receber requerimentos diversos, como os de Históricos Escolares, declarações, 2ª via 

de Diploma, colação de grau extraordinária (em gabinete), solicitação de 

transferências e outros; 

XIV. supervisionar o registro de Planos de Ensino pelos docentes, bem como o lançamento 

de conteúdos ministrados, frequência e notas dos discentes; fazendo a devida 

conferencia junto ao docente no ato da entrega do diário devidamente preenchido ao 

final de cada período letivo; 

XV. expedir declarações, certidões, atestados e históricos escolares com visto do(a) 

Secretário(a) Acadêmico(a) e do(a) Pró-Reitor(a) de Graduação, mediante 

requerimento e procedimentos administrativos próprios; 

XVI. conduzir os processos de registros de Diplomas, obedecendo às formas estabelecidas 

em regulamentação própria e tomando todas e quaisquer providências necessárias a 

este desiderato; 

XVII. assegurar-se da emissão, via sistema de registro acadêmicos informatizado e/ou 

documentalmente, de confirmação de matrícula e boletim de notas e frequência em 

referência aos discentes; 

XVIII. organizar e conduzir quaisquer processos que tramitem pela Secretaria, ainda que não 

mencionados expressamente neste Regimento; 

XIX.  arquivar e manter em local seguro pelo período legalmente estabelecido os diários de 

classe e demais documentos exigidos pela legislação ou pelos procedimentos 

estabelecidos institucionalmente que se refiram a registros acadêmicos; 

XX. realizar toda e qualquer escrituração acadêmica que for de sua competência, com 

submissão de seus atos à Reitoria e/ou Pró-Reitorias e Coordenações quando se tratar 

de matéria de competência destas; 

XXI. analisar e deferir ou indeferir, justificadamente, os requerimentos de concessão de 

Regime Especial que lhe forem apresentados, informando as Coordenações de Curso 

em caso de sua concessão ao(à) aluno(a) requerente; 

XXII. receber os requerimentos de estudantes e documentação (atestados, certidões ou 

qualquer outra documentação probatória), analisando e deferindo ou indeferindo 

aqueles que estejam no âmbito de sua competência funcional, encaminhando os que 

lhe escapem à competência para o órgão competente; 

XXIII. quando requisitado, orientar quanto a procedimentos burocráticos e competências 

dos órgãos acadêmicos e administrativos aos solicitantes de informações; 

XXIV. auxiliar os diversos órgãos acadêmicos e administrativos no desempenho de suas 

atividades, no âmbito de sua competência; 

XXV. cumprir e fazer cumprir a legislação, este Regimento e demais regulamentações 

institucionais. 

 

Art. 39. A Secretaria Acadêmica do UNITPAC é dirigida por um(a) Secretário(a) Acadêmico, 

designado(a) pelo(a) Reitor(a). 



 

 

Parágrafo Único. São atribuições do(a) Secretário(a) Acadêmico(a): 

I. organizar e dirigir os serviços da Secretaria, participando pessoalmente daqueles em 

que sua presença seja imprescindível; 

II. secretariar as reuniões de órgãos colegiados superiores do UNITPAC, lavrando as 

respectivas atas; 

III. expedir, por ordem do Reitor e Pró-Reitores, convocações, avisos e editais; 

IV. supervisionar e fiscalizar os setores do Protocolo e de Registros Acadêmicos; 

V. auxiliar a comissão do Processo Seletivo nas atividades de preparação e execução; 

VI. participar da organização das solenidades de colação de grau, organizando listas de 

formandos e lavrando as respectivas atas; 

VII. assessorar o Pró-Reitor(a) de Graduação na elaboração do Calendário Acadêmico. 

 

 

 

 

Subseção III – Da Biblioteca 
 

Art. 40. A Biblioteca, destinada ao uso da comunidade acadêmica e regional, é organizada e tem 

seu funcionamento estabelecido em Regulamento próprio, voltado este para o atendimento dos 

objetivos do UNITPAC. 

 

Parágrafo único. A Biblioteca é dirigida por profissional legalmente habilitado. 

 

Subseção IV – Da Ouvidoria 
 

Art. 41. A Ouvidoria do UNITPAC é órgão de caráter essencialmente administrativo e visa contribuir 

para a realização dos direitos de estudantes, docentes, colaboradores técnico-administrativos e 

comunidade externa (sociedade) no âmbito das ações e relacionamentos do UNITPAC, em todas 

as instâncias envolvidas. 

 

Parágrafo único. A Ouvidoria é coordenada por Ouvidor designado pela Reitoria. 

 

Art. 42. À Ouvidoria do UNITPAC compete essencialmente, além de outras atribuições decorrentes 

de sua atuação, sempre pautada pela independência e pela ética: 

I. ouvir reclamações, críticas, elogios e quaisquer outras manifestações dos membros do Corpo 

Discente, do Corpo Docente, do Corpo Técnico-Administrativo e da sociedade em referência 

à atuação de qualquer pessoa ou órgão do UNITPAC, dando-lhes o devido encaminhamento; 

II. receber denúncias quanto a quaisquer efetivas ou potenciais violações de direitos, 

ilegalidades e faltas éticas associadas a colaboradores que possam ser vinculadas direta ou 

indiretamente ao UNITPAC; 

III. apurar a pertinência e a veracidade de quaisquer manifestações junto aos órgãos 

competentes, e, no caso de procedência quanto a críticas negativas, faltas éticas, 

reclamações, irregularidades e/ou ilegalidades, requerer aos órgãos envolvidos e/ou 

colaboradores as providências necessárias ao seu deslinde; 

IV. atuar visando a realização dos direitos de todos os componentes da comunidade acadêmica 

e da sociedade em referência à atuação institucional do UNITPAC; 



 

V. analisar o conteúdo das manifestações recebidas, e, em sendo o caso, identi ficando 

regularidades, recomendar aos órgãos responsáveis pela área em que ocorram a adoção 

de providências visando o aprimoramento das atividades institucionais;  

VI. produzir mensalmente relatório sintético de suas atividades para apreciação do(a) Reitor(a) 

e do ConSUP. 

 

Parágrafo único. A Ouvidoria se estrutura e atua em conformidade com seu Regulamento. 

 

Subseção V – Da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
 

Art. 43. A CPA é órgão cuja finalidade é elaborar e desenvolver a contínua autoavaliação interna 

e externa do UNITPAC, dentro dos princípios e diretrizes indicadas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 

§ 1º. Em sua composição fica assegurada a participação dos segmentos da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada, vedada a composição que privilegie a maioria 

absoluta de um dos segmentos. 

 

§ 2º. A CPA é constituída por ato do Reitor e será composta por: 

I. 2 (dois) docentes, sendo um destes o Coordenador;  

II. 2 (dois) membros do Corpo Técnico-Administrativo; 

III. 2 (dois) membros do Corpo Discente; 

IV. 2 (dois) membros da comunidade externa. 

 

§ 3º. A Comissão Própria de Avaliação visa: 

I. atuar em processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; 

II. auxiliar a gestão universitária, caracterizando-se como ferramenta para o planejamento 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e demais projetos que se desenvolvam 

no âmbito desta Instituição; 

III. atuar em colaboração com as Coordenações dos Cursos, a fim de atender aos 

processos de regulação governamentais, no que diz respeito à autoavaliação dos cursos 

do UNITPAC; 

IV. contribuir sistematicamente, no âmbito de sua competência, para a satisfação das 

demandas sociais. 

 

§ 4º. A CPA possui autonomia administrativa dentro de suas atividades, as quais devem ser 

exercidas na forma de seu Regulamento. 

 

Subseção VI – Do Núcleo de Acessibilidade (NUAC) 
 

Art. 44. O Núcleo de Acessibilidade (NUAC) do UNITPAC é órgão administrativo-acadêmico 

destinado a estabelecer articulações de caráter cooperativo, acadêmico e profissional entre 

Cursos Superiores desta Instituição por meio do desenvolvimento de estudos e pesquisas 

voltados para a produção e aplicação de conhecimentos afetos aos processos de inclusão de 

pessoas com deficiência e de promoção de acessibilidade em suas múltiplas dimensões e 

desdobramentos, inclusive afetos à ergonomia, especialmente no âmbito deste Centro 

Universitário. 



 

 

Parágrafo único. A organização e funcionamento do NUAC estão normatizados em 

Regulamento próprio. 

 

Subseção VII – Do Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) 
 

Art. 45. O Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) é órgão de apoio às Coordenações de Cursos 

(presenciais e a distância), e tem como finalidade desenvolver ações permanentes que visem à 

melhoria do processo ensino-aprendizagem do educando, fundando-se especialmente no 

acompanhamento de seu aproveitamento de aprendizado e na assistência pedagógica 

necessária à sua otimização. 

 

Parágrafo único. A organização e funcionamento do NAD estão normatizados em Regulamento 

próprio. 

Subseção VIII – Do Núcleo de Apoio e Experiência Docente (NAPED) 
 

Art. 46. O Núcleo de Apoio e Experiência Docente (NAPED) é órgão de apoio didático-

pedagógico, subordinado à Pró-Reitoria de Graduação, constituindo-se um instrumento de 

acompanhamento, orientação, supervisão e avaliação das práticas pedagógicas dos cursos de 

Graduação da Instituição, visando seu aperfeiçoamento e atualização contínuos. 

 

Parágrafo único. A organização e funcionamento do NAPED estão normatizados em sua 

Política de Ensino. 

 

Subseção IX – Do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 
 

Art. 47. O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) do UNITPAC é órgão de apoio acadêmico, 

tecnológico e administrativo com competência para implantar as diretrizes da Educação à 

Distância neste Centro Universitário, por meio de ações didático-pedagógicas, tecnológicas e 

administrativas em consonância com a legislação vigente e sua regulamentação. 

 

Parágrafo Único. A organização e funcionamento do NEAD estão normatizados em 

Regulamento próprio. 

 

CAPÍTULO III – DA COMUNIDADE ACADÊMICA E DO REGIME DISCIPLINAR 
 

Seção I – Disposições Gerais 
 

Art. 48. A comunidade acadêmica é constituída por docentes, gestores, docentes, tutores, 

preceptores, técnicos-administrativos e demais funcionários de uma IES, que atuam no processo 

acadêmico, quaisquer que sejam as suas funções. 

 

Art. 49. O ato de investidura em qualquer cargo ou função e a matrícula no UNITPAC importam 

compromisso formal de respeitar a lei, as normas institucionais amplamente consideradas e as 

autoridades investidas, constituindo falta punível a sua transgressão ou não atendimento. 

 

Art. 50. Os contratos de trabalho dos membros da comunidade acadêmica são regidos pela 

legislação trabalhista. 



 

 

Seção II – Dos Docentes, Preceptores e Tutores 
 

Art. 51. Os Docentes do UNITPAC são assim classificados: 

I. Titulares; 

II. Adjuntos;  

III. Assistentes. 

 

Art. 52. Os Preceptores do UNITPAC poderão ser classificados em: 

I. Titulares; 

II. Adjuntos;  

III. Assistentes. 

 

 

Art. 53. O Plano de Carreira e Remuneração, dentre outros, disciplina as atividades, as 

categorias, a forma de ingresso, a promoção vertical, as progressões horizontal e vertical, a 

remuneração, os deveres, os direitos e as responsabilidades da classe funcional, e tem como 

princípios básicos: 

I. orientar o ingresso, a promoção, o regime de trabalho e de atividades; 

II. contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional, de modo a assegurar um 

quadro de pessoal bem qualificado; 

III. estimular o exercício eficaz das funções de cada um;  

IV. incentivar o crescimento funcional; 

V. possibilitar o recrutamento e a seleção de profissionais de reconhecida competência. 

 

Art. 54. São deveres do Professor, aplicáveis ao corpo de preceptores e tutores no que couber: 

I. participar da elaboração da proposta pedagógica do UNITPAC; 

II. elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica e regulamentações 

aplicáveis do UNITPAC, buscando a integração disciplinar (inter e transdisciplinaridade); 

III. zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV. estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V. aprimorar a qualificação na docência, participando dos programas de capacitação e dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de eficiência nos estudos em 

consonância com as regulamentações institucionais e julgar os resultados apresentados 

pelos alunos, levando em conta a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

VII. respeitar os prazos para entrega de planos de ensino, resultados das avaliações, registro 

de frequência e de eficiência nos estudos; 

VIII. colaborar com a Reitoria do UNITPAC nos esforços de bom desenvolvimento da 

organização educacional; 

IX. colaborar com as atividades de articulação da IES com as famílias de estudantes e a 

comunidade; 

X. atender a todas as convocações efetuadas pela Reitoria, Pró-Reitorias, Coordenações e 

pelos demais órgãos de administração da IES; 

XI. estar presente na IES ou à disposição dela, durante o período previsto no contrato de 

trabalho; 



 

XII. manter atualizada a documentação pessoal exigida pela IES; 

XIII. identificar-se como docente e pesquisador da IES na divulgação de produção cultural, 

científica e técnica resultante do exercício de suas funções na instituição; 

XIV. observar o regime disciplinar e demais normas internas do UNITPAC; 

XV. comunicar com antecedência ao Coordenador de Curso qualquer afastamento de suas 

funções e/ou atividades; 

XVI. manter comportamento ético em todos os momentos, abster-se da prática de atos que 

firam, de forma física ou moral, qualquer pessoa dentro da instituição e/ou a imagem da 

instituição; 

XVII. acessar e-mail institucional e todos os meios de comunicação da instituição; 

XVIII. exercer as demais atribuições que lhe forem atribuídas dentro de seu horário de trabalho 

contratado. 

 

§ 1º. São consideradas inerentes às atividades do Preceptor de Estágio a demonstração explícita 

e informativa das atividades a serem realizadas, seu acompanhamento sob supervisão e a 

elaboração de registros de desempenho dos estudantes para avaliação pelos docentes 

responsáveis.  

 

§ 2º. São atividades consideradas inerentes à tutoria a distância, dentre outras que possam ser 

definidas especificamente em relação a cada componente curricular: 

I. mediar o processo de ensino-aprendizagem que acontecerá no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; 

II. realizar atendimentos virtuais dos estudantes; 

III. mediar fóruns virtuais; 

IV. responder a dúvidas e postar considerações relevantes para as discussões; 

V. estimular a capacidade de investigação dos estudantes; 

VI. promover espaços de construção coletiva do conhecimento. 

 

§ 3º. São atividades consideradas inerentes à tutoria presencial, dentre outras que possam ser 

definidas especificamente em relação a cada componente curricular: 

I. incentivar e ensinar o uso de todos os recursos de aprendizagem disponibilizados para; 

II. mediar o processo de ensino-aprendizagem quando das atividades presenciais que 

acontecerão nos polos educacionais; 

III. estimular e promover a formação de grupos de estudo; 

IV. utilizar metodologias ativas de aprendizagem; 

V. orientar e auxiliar alunos no desenvolvimento de suas atividades individuais e em 

grupos; 

VI. promover espaços de construção coletiva de conhecimento; 

VII. selecionar material de apoio e sustentar teoricamente os conteúdos. 

 

Seção III – Do Corpo Técnico-Administrativo 
 

Art. 55. O corpo técnico-administrativo, formado por todos os colaboradores não docentes, é 

constituído por: 

I. Técnico administrativo de nível fundamental; 

II. Técnico administrativo de nível médio; 

III. Técnico Administrativo de nível superior. 



 

 

Parágrafo único. A IES zela pela manutenção dos padrões de recrutamento e condições de 

trabalho condizentes com sua natureza bem como pelo oferecimento de oportunidades de 

aperfeiçoamento técnico-profissional a seus empregados. 

 

Art. 56. Os integrantes do Corpo Técnico-Administrativo têm seus direitos e deveres 

basicamente dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho, no Plano de Carreira e 

Remuneração e nas demais normas internas do UNITPAC, pelos quais se regem os respectivos 

contratos laborais. 

 

Parágrafo único. O Plano de Carreira e Remuneração disciplina também as categorias, cargos 

e níveis, o ingresso, a progressão, a promoção, o regime e a jornada de trabalho, a avaliação do 

desempenho e a remuneração do Corpo Técnico-Administrativo. 

Art. 57. O Plano de Carreira e Remuneração do Corpo Técnico-Administrativo, tem por objetivo: 

I. orientar os cargos, o ingresso, a progressão (crescimento horizontal), a promoção 

(crescimento vertical), o regime e jornada de trabalho do Corpo Técnico-Administrativo; 

II. contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional do Corpo Técnico-Administrativo, 

de modo a assegurar um quadro de pessoal bem qualificado; 

III. estimular o colaborador para o exercício eficaz das funções administrativas; 

IV. incentivar o crescimento funcional do colaborador; 

V. possibilitar o recrutamento e a seleção de profissionais de reconhecida competência. 

 

Seção IV – Do Corpo Discente 
 

Art. 58. O Corpo Discente do UNITPAC é constituído pelos alunos regularmente matriculados 

em seus cursos e/ou disciplinas de graduação e pós-graduação (presenciais e a distância). 

 

Art.59. Constituem direitos dos membros do Corpo Discente: 

I. receber no início de cada período letivo informações sobre o Calendário Acadêmico, 

matriz curricular, grade horária e critérios de avaliação; 

II. usufruir dos programas de ensino, pesquisa e extensão que se apliquem ao seu curso 

e/ou disciplina; 

III. utilizar os serviços oferecidos pela biblioteca; 

IV. utilizar os laboratórios que estejam disponíveis, respeitando as matrizes curriculares dos 

cursos e projetos interdisciplinares em execução; 

V. participar dos eventos acadêmicos e atividades culturais; 

VI. ser atendido com atenção e respeito em suas solicitações de orientação acadêmica e 

pedagógica; 

VII. constituir representação de conformidade com a legislação especifica e o disposto neste 

Regimento; 

VIII. fazer-se representar junto aos órgãos colegiados do UNITPAC, na forma deste 

Regimento; 

IX. apelar de decisões de órgãos administrativos para os de hierarquia superior, 

encaminhando o respectivo recurso por intermédio do Pró-Reitoria de Graduação do 

UNITPAC; 

X. participar ativamente dos processos de avaliação institucional. 

 



 

Art. 60. Constituem deveres dos membros do Corpo Discente: 

I. conhecer e respeitar as normas e regulamentos específicos da Instituição; 

II. tratar com urbanidade e respeito os professores, colegas, funcionários administrativos e 

prestadores de serviços na Instituição; 

III. manter espírito de cooperação, ética, solidariedade e lealdade em todos os espaços 

físicos da IES, promovendo o respeito mútuo, abstendo-se de prejudicar o bom 

andamento do processo de ensino e aprendizagem e demais atividades; 

IV. cumprir com assiduidade e pontualidade as atividades acadêmicas, tais como aulas de 

preleção, aulas práticas, seminários ou quaisquer outras referentes ao processo de 

ensino-aprendizagem; 

V. cumprir regularmente suas obrigações financeiras para com a IES; 

VI. abster-se de quaisquer atos que importem em perturbação da ordem, ofensa aos bons 

costumes, desrespeito às autoridades, docentes e funcionários em geral; 

VII. zelar pelo patrimônio da Instituição destinado ao uso comum e às atividades acadêmicas, 

tais como prédios e instalações, acervos, ferramentas, máquinas, equipamentos e 

demais materiais disponíveis à sua utilização e guarda; 

VIII. respeitar as normas e sinalização institucionais que ordenam a utilização das áreas 

comuns, especialmente vias, pátios e demais áreas de circulação; 

IX. agir com ética em todas as circunstâncias que envolvam as atividades referentes aos 

cursos e/ou disciplinas cursadas no UNITPAC, especialmente no tocante aos estudos e 

participação em atividades de natureza acadêmica, tais como aulas, avaliações, práticas. 

 

Art. 61. São vedadas ao aluno, sob pena de aplicação de sanção disciplinar, as seguintes 

condutas: 

I. portar, usar e comercializar, no espaço físico do UNITPAC, qualquer quantidade de 

bebida alcoólica, bem como substâncias químicas entorpecentes ou ilícitas, bem como 

fumar em local onde exista proibição; 

II. retirar do lugar próprio ou utilizar, sem prévia autorização, qualquer documento, 

equipamento ou objeto da IES; 

III. praticar ofensas físicas ou morais contra qualquer pessoa no âmbito do UNITPAC; 

IV. referir-se, de modo ofensivo ou desrespeitoso, a professores, colegas, funcionários ou a 

qualquer pessoa no espaço físico da Instituição; 

V. propagar ou dar curso a notícias falsas, que prejudiquem a imagem da Instituição ou de 

quaisquer pessoas a ela relacionadas; 

VI. praticar atos contra outros alunos, docentes e/ou funcionários administrativos, que violem 

a sua liberdade individual, que os submetam a qualquer constrangimento ou humilhação 

por meio de palavras, gestos ou agressões; 

VII. organizar, orientar ou tomar parte em manifestações contra aluno “Calouro”, a título de 

“Trote”, dentro ou fora das dependências da Instituição, que violem a liberdade individual 

ou que o submeta a qualquer constrangimento ou humilhação, que lhe cause danos 

físicos, morais ou materiais; 

VIII. portar armas de fogo ou armas brancas, ferramentas, materiais ou substâncias que possa 

servir à prática de atos violentos ou abusivos; 

IX. acessar sites desautorizados pelo sistema de rede da Instituição; 

X. utilizar sem autorização, danificar ou apropriar-se de materiais de consumo, bens móveis, 

imóveis, marcas, patentes e outros bens que constituem o patrimônio da instituição; 



 

XI. organizar, orientar ou tomar parte em manifestações que possam conturbar ou 

comprometer o aspecto solene da cerimônia de Colação de Grau ou de qualquer outra 

solenidade promovida pelo UNITPAC; 

XII. usar aparelhos sonoros, celulares ou similares durante as aulas e nos ambientes de 

realização das atividades acadêmicas sem que sejam destinados ao desenvolvimento 

destas por indicação ou permissão do docente responsável; 

XIII. comportar-se de maneira a prejudicar a realização das atividades acadêmicas em geral; 

XIV. ter comportamento fraudulento nas atividades, tais como “cola”, plágio, inserção de nome 

em atividades das quais não tenha participado e similares; 

XV. retirar, inutilizar, alterar ou apor qualquer inscrição em editais, avisos e cartazes afixados 

pela Administração da Instituição; 

XVI. fraudar registros acadêmicos de qualquer ordem, inclusive correção de avaliações, 

atestados, boletos bancários e demais documentos de interesse institucional; 

XVII. utilizar e dispor do espaço físico da Instituição, bem como de aparelhos sonoros sem 

autorização prévia dos órgãos competentes; 

XVIII. praticar qualquer tipo de jogo de azar nas dependências da Instituição; 

XIX. divulgar eventos através de panfletos, cartazes, pichações em veículos ou outros meios 

sem a autorização do UNITPAC; 

XX. incitar ou participar de movimentos de paralisação, que tenham como escopo o esbulho 

da posse ou comprometam o funcionamento e/ou o exercício normal das funções 

pedagógicas, científicas, técnicas e administrativas da IES; 

XXI. pregar, no recinto da Instituição, ideias contrárias às tradições de nosso povo e ao regime 

democrático ou que representem discriminação de caráter político, racial ou religioso; 

XXII. fazer uso do espaço físico da Instituição para transitar com ou estacionar veículos 

automotores sem a observância a sinalização estabelecida ou as regras gerais de 

trânsito; 

XXIII. retirar ou alterar Editais, Avisos ou publicidade afixados por autoridades institucionais; 

XXIV. descumprir este Regimento ou atos normativos baixados por órgão competente. 

 

Art.62. O Corpo Discente tem como órgão de representação o Diretório Central dos Estudantes 

(DCE), com autonomia e ordenamento próprio, por ele elaborado, de acordo com a legislação 

pertinente. 

 

Art.63. O Corpo Discente participa por representatividade dos órgãos colegiados que integram 

na forma deste Regimento, através de indicação de seu órgão representativo. 

 

§ 1º. É vedada a designação de um mesmo representante para mais de um colegiado. 

 

§ 2º. A perda ou suspensão de condição de aluno regular, pela conclusão do curso, por não 

renovação da matrícula ou por trancamento, implica a cessação automática do mandato, 

cabendo ao órgão de representação estudantil a indicação de representante substituto. 

 

Art. 64. São vedados ao DCE, no âmbito do UNITPAC, ações, manifestações ou propaganda de 

caráter político-partidário e quaisquer atos identificados como de preconceito ou discriminação 

legalmente vedados ou socialmente repudiados. 

 



 

Art. 65. A participação do aluno em atividades de órgãos de representação estudantil não abona 

nem justifica ausência às atividades acadêmicas. 

 

Seção V – Do Regime Disciplinar 
 

Subseção I – Conceituação e Princípios Gerais 
 

Art. 66. O Regime Disciplinar consiste no conjunto de normas de conduta estabelecidas na 

legislação, neste Regimento Interno e demais regulamentações institucionais, ao qual toda a 

comunidade acadêmica do UNITPAC (docentes, tutores, preceptores, membros do Corpo 

Técnico-Administrativo e do Corpo Discente) deve obediência quando do exercício de suas 

atividades e funções institucionalmente estabelecidas, a fim de que restem assegurados o 

respeito aos princípios gerais que o regem e a ordem, implicando o descumprimento de qualquer 

dessas normas imposição de penalidade ao infrator. 

 

Parágrafo único. São princípios gerais do Regime Disciplinar do UNITPAC: 

I. respeito à dignidade humana e à integridade física e moral de quaisquer pessoas ligadas 

ao UNITPAC ou às atividades por este realizadas; 

II. respeito à seriedade e sobriedade do exercício das atividades didático-pedagógicas, 

técnico-científicas e de extensão, administrativas, sociais e culturais relacionadas com a 

atuação do UNITPAC; 

III. respeito ao e preservação do patrimônio material, moral, científico e cultural do UNITPAC 

e de seus colaboradores e parceiros de qualquer natureza; 

IV. obediência às disposições regimentais e regulamentares, bem como às determinações 

advindas de autoridades e de órgãos institucionais; 

V. defesa do patrimônio material e moral do UNITPAC, bem como do bom andamento da vida 

acadêmica no âmbito de suas instalações; 

VI. quaisquer registros de penalidades serão feitos em documento próprio, não constando do 

Histórico Escola, no caso de membros do Corpo Discente, e em conformidade com a 

legislação, nos demais casos. 

 

Art. 67. Cabe a todos os membros da comunidade acadêmica, no âmbito de suas competências, 

zelar pela fiel observância dos princípios gerais que informam o Regime Disciplinar do UNITPAC, 

de modo a manter a ordem e dignidade de todos e desta Instituição. 

 

Subseção II – Das Condutas Infracionais Gerais ao Regime Disciplinar 
 

Art. 68. São condutas infracionais consideradas de menor gravidade aquelas praticadas pelo 

agente em desconformidade com seus deveres institucional ou legalmente estabelecidos e que 

não impliquem desdobramentos de qualquer ordem que, apurados, as tornem mais gravosas, 

tais como: 

I. comportamentos e atitudes que perturbem as atividades rotineiras relacionadas ao 

ensino, pesquisa, extensão dos integrantes da comunidade acadêmica ou o bom 

andamento daquelas de caráter administrativo-operacional do UNITPAC; 

II. omissões, negligência e/ou abuso no exercício das funções acadêmicas do agente que 

não venham a ofender material ou moralmente quaisquer pessoas, instituições ou o 

UNITPAC; 



 

III. quaisquer procedimentos que firam o decoro, a boa-fé, os costumes institucional e 

socialmente aceitos, a probidade, a dignidade humana e a imagem institucional que não 

impliquem obscenidade e/ou preconceito de qualquer ordem e/ou assédio de qualquer 

espécie; 

IV. ações e práticas rotineiras que impliquem desperdício de material ou uso inadequado de 

instalações, espaços, equipamentos ou quaisquer bens corpóreos de propriedade do 

UNITPAC; 

V. desobediência a comandos rotineiros emanados de autoridades institucionais 

presumivelmente competentes para emiti-los ou que tenham expressamente autoridade 

para fazê-lo nos termos da legislação, deste Regimento ou de regulamentação 

institucional; 

VI. ações e práticas ilícitas que impliquem risco de dano material ou moral ao UNITPAC ou 

a qualquer pessoa natural que com este se relacione ou que se encontre em suas 

dependências; 

VII. uso indevido de instalações do UNITPAC para práticas não autorizadas expressamente 

ou em desacordo com a regulamentação aplicável, incluindo pátios, laboratórios, salas 

de aula, áreas destinadas ao trânsito e estacionamento de automóveis, dentre outras; 

VIII. prática de condutas que se enquadrem no âmbito da Lei Federal nº. 9.099/1995, Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no que se refere à ilicitude criminal (Art. 61, caput). 

 

Art. 69. São condutas infracionais consideradas de média gravidade aquelas que perturbem o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas e/ou os membros da comunidade 

acadêmica e da sociedade ligados ao UNITPAC e não se enquadrem por suas características 

ou desdobramentos no âmbito das tidas por graves ou gravíssimas, tais como: 

I. conduta reincidente em infração de menor gravidade; 

II. condutas que, apesar de se enquadrarem formalmente no âmbito das de menor 

gravidade, pelos seus desdobramentos apresentam-se mais gravosas ao UNITPAC e/ou 

aos membros afetados da comunidade acadêmica; 

III. ações e práticas pontuais que impliquem ofensa ao patrimônio moral do UNITPAC, tais 

como seu nome, marca e imagem, bem como de seus colaboradores quando a ofensa 

se ligar a exercício de função laboral ou acadêmica ligada ao UNITPAC; 

IV. uso pontual de substâncias entorpecentes ou consumo não autorizado de bebidas 

alcóolicas nas dependências do UNITPAC; 

V. improbidade ou uso de meios ilícitos pontual no exercício das funções laborais ou em 

tarefas e avaliações escolares (tais como cola e plágio), incluindo-se a tentativa, a 

incitação e a participação em tais práticas; 

VI. porte de arma branca ou de fogo, autorizado legalmente em outras circunstâncias, no 

interior das dependências e instalações do UNITPAC quando o portador não se encontre 

a serviço do Estado ou não possua expressa autorização institucional para fazê-lo; 

VII. a divulgação de cartazes e publicações ofensivos a Autoridades, Pessoas ou Instituições 

no âmbito das dependências do UNITPAC. 

 

Art. 70. São condutas infracionais consideradas graves aquelas que perturbem em grau muito 

acentuado o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas e/ou os membros da 

comunidade acadêmica e da sociedade ligados ao UNITPAC e não se enquadrem por suas 

características ou desdobramentos no âmbito das tidas por gravíssimas, tais como: 

I. conduta reincidente em infração de média gravidade; 



 

II. condutas que, apesar de se enquadrarem formalmente no âmbito das de média 

gravidade, pelos seus desdobramentos apresentam-se mais gravosas ao UNITPAC e/ou 

aos membros afetados da comunidade acadêmica; 

III. ofensa leve à integridade corporal ou à saúde de qualquer pessoa no âmbito do UNITPAC 

ou a membro de sua comunidade acadêmica em razão desta condição; 

IV. ações e práticas reiteradas que impliquem ofensa ao patrimônio moral do UNITPAC, tais 

como seu nome, marca e imagem, bem como de seus colaboradores quando a ofensa 

se ligar a exercício de função laboral ou acadêmica ligada ao UNITPAC; 

V. porte de arma branca ou de fogo no interior das dependências e instalações do UNITPAC 

quando o portador não se encontre a serviço do Estado ou não possua expressa 

autorização institucional para fazê-lo; 

VI. uso reiterado apurado de substâncias entorpecentes ou de bebidas alcóolicas nas 

dependências do UNITPAC; 

VII. improbidade ou uso de meios ilícitos reiterados no exercício das funções laborais ou em 

tarefas e avaliações escolares (tais como cola e plágio), incluindo-se a tentativa, a 

incitação e a participação em tais práticas; 

VIII. deixar o Docente ou Tutor de cumprir, sem motivo aceito como justo pelo ConSUP, suas 

atribuições laborais no que se refere ao conteúdo do Plano de Ensino, reiteradamente o 

horário a que esteja obrigado, dentre outras, conforme a função específica do infrator; 

IX. exposição de terceiros e do patrimônio do UNITPAC a risco de lesão de qualquer ordem 

por condução temerária de veículo no interior de qualquer das unidades do UNITPAC. 

 

Parágrafo único. É destituído da função de representante estudantil junto a órgãos colegiados 

o aluno que deixe de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, 

ressalvados os casos de ausência por motivo de força maior, devidamente comprovado a juízo 

do Colegiado respectivo. 

 

Art. 71. São condutas infracionais consideradas gravíssimas aquelas que perturbem em grau 

acentuadíssimo o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas e/ou os 

membros da comunidade acadêmica e da sociedade ligados ao UNITPAC, tais como: 

I. conduta reincidente em infração grave; 

II. condutas que, apesar de se enquadrarem formalmente no âmbito das consideradas 

graves, pelos seus desdobramentos apresentam-se extremamente gravosas ao 

UNITPAC e/ou aos membros afetados da comunidade acadêmica; 

III. no âmbito do UNITPAC, apresentar conduta que redunde em ofensa grave à integridade 

corporal ou à saúde de qualquer pessoa, incluindo conduta temerária de veículo no 

interior de qualquer das unidades institucionais, ou praticada mesmo fora do âmbito das 

unidades do UNITPAC, a membro de sua comunidade acadêmica em razão desta 

condição; 

IV. ações e práticas reiteradas que impliquem ofensa considerada grave ao patrimônio moral 

do UNITPAC, tais como seu nome, marca e imagem, bem como de seus colaboradores 

quando a ofensa se ligar a exercício de função laboral ou acadêmica ligada ao UNITPAC; 

V. desrespeitar ordens emanadas de autoridades do UNITPAC com violência verbal ou 

física; 

VI. lesão grave a pessoa ou patrimônio institucional em razão da prática de condução 

temerária de veículo no interior de qualquer das unidades do UNITPAC. 

 



 

§ 1º. A reincidência em condutas consideradas como graves constitui falta gravíssima e se 

configura como justa causa para dispensa do colaborador ou como motivo bastante para 

desligamento do discente, com todos seus consectários. 

§ 2º. A dispensa, desligamento ou destituição não prejudica a responsabilidade civil, penal e 

administrativa, com todas as suas consequências, em que incorra o infrator. 

 

Art. 72. Cometerá infração disciplinar o Docente, Preceptor, Tutor ou membro do Corpo Técnico-

Administrativo que: 

I. violar disposições contidas na legislação em geral, especialmente na Consolidação 

das Leis do Trabalho e demais componentes da legislação trabalhista; 

II. deixar de cumprir os deveres, sem motivo aceito como justo pelo ConSUP ou incitar o 

não cumprimento dos preceitos estatutários e regimentais ou as normas emitidas pelos 

órgãos deliberativos e executivos da Instituição. 

Parágrafo único. A sanção a ser aplicada será determinada em conformidade com a gravidade 

da ofensa e demais circunstâncias, na forma prevista neste Regimento Interno, e a reincidência 

na conduta caracterizará justa causa para dispensa.  

 

 

Subseção III – Das Espécies de Sanção Disciplinar, sua Apuração, Graduação e 

Aplicação 
 

Art. 73. São aplicáveis, no âmbito do UNITPAC, as seguintes sanções disciplinares: 

I. Advertência Verbal; 

II. Repreensão Escrita; 

III. Suspensão, por até 30 (trinta) dias, como agravamento da punição, se for o caso; 

IV. Dispensa; 

V. Desligamento do UNITPAC; 

VI. Multa. 

VII. Destituição Funcional. 

 

Parágrafo único. Os colaboradores que mantenham relação laboral com a Instituição regida 

pela Consolidação das Leis do Trabalho se sujeitam às sanções admitidas pela legislação 

trabalhista, aplicando-se a eles as sanções de Multa e/ou Desligamento quando se enquadrarem 

como alunos ou usuários das instalações do UNITPAC em referência a condutas pertinentes a 

tais categorias. 

 

Art. 74.  As sanções disciplinares são fixadas pela autoridade institucional em conformidade com 

as disposições deste Regimento, observados o procedimento de apuração e as circunstâncias 

objetivas e subjetivas de cada caso, o tipo de conduta infracional, a culpabilidade e o dolo, os 

antecedentes (bons serviços ou comportamento, primariedade, reincidência), os motivos, as 

circunstâncias e consequências do ato praticado, o valor e a utilidade dos bens e direitos 

ofendidos, o grau de ofensa à autoridade, bem como o comportamento das partes afetadas, de 

modo a satisfazerem a necessidade de reprimenda e o aspecto pedagógico e preventivo de 

condutas semelhantes. 

 

§ 1º. O registro das penalidades não constará dos Históricos Escolares e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social e será feito em documentação própria. 



 

 

 

Art. 75. A gravidade e as especificidades da conduta infracional determinam as sanções 

aplicáveis, aplicando-se: 

I. Advertência Verbal, às condutas de menor gravidade; 

II. Repreensão Escrita, às condutas de média gravidade ou em caso de reincidência de 

conduta de menor gravidade; 

III. Suspensão, às condutas graves ou em caso de reincidência de conduta de média 

gravidade; 

IV. Dispensa e Desligamento, às condutas gravíssimas ou em caso de reincidência de 

conduta grave; 

V. Multa, às condutas infracionais de caráter essencialmente administrativo-acadêmico, tais 

como atrasos em devoluções de materiais emprestados pelo UNITPAC por tempo 

determinado, utilização de instalações não autorizada ou em desconformidade com 

regramentos e sinalizações devidamente publicados etc. 

 

§ 1º. Caracterizando-se a reincidência contumaz em infrações de mesmo grau de gravidade, a 

conduta que a caracterizar se classificará como de grau superior, advindo daí todas as 

consequências resultantes deste enquadramento. 

 

§ 2º. A reincidência em conduta infracional que implique a sanção de Multa implicará Advertência 

Verbal, e, em havendo contumácia, Repreensão Escrita, Suspensão, Desligamento ou Dispensa, 

em caso de continuidade da contumácia, sem prejuízo da Multa aplicável, que permanece 

devida. 

 

§ 3º. Em relação aos discentes punidos com Suspensão, será atribuída a nota 0 (zero) em todas 

as avaliações acadêmicas realizadas no período em que estiverem suspensos, sem direito à 

avaliação substitutiva. 

 

§ 4º. A aplicação de sanções de qualquer espécie não desobriga o punido do ressarcimento de 

danos causados à Instituição, referindo-se a sanção de Multa exclusivamente à infringência de 

condutas administrativo-acadêmicas esperadas dos membros da comunidade acadêmica em 

geral e da sociedade, não se confundindo com o ressarcimento dos danos materiais e morais 

que tais condutas venham a causar ao UNITPAC ou a quem quer que seja. 

 

§ 5º. Considerando-se o disposto neste Regimento Interno, as sanções poderão ser abrandadas, 

conforme as circunstâncias objetivas e subjetivas assim o recomendem, a juízo das autoridades 

institucionais que venham a decidir no âmbito do Processo Disciplinar. 

 

Art. 76. Entende-se como reincidente o membro da comunidade acadêmica que comete 2 (duas) 

ou mais infrações ao Regime Disciplinar devidamente comprovadas em prazo inferior a 1 (um) 

ano entre elas, e, como reincidente contumaz, aquele que comete 3 (três) ou mais infrações 

disciplinares de qualquer grau neste mesmo espaço de tempo, ou ainda, que seja reincidente 

por dois anos consecutivos. 

 

Art. 77. São passíveis de: 



 

I. Advertência Verbal, de Repreensão Escrita, de Suspensão e de Multa, toda a 

comunidade acadêmica; 

II. Dispensa (por justa causa, nos termos da legislação), os integrantes do Corpo Técnico-

Administrativo, Docentes, Tutores e Preceptores e Aprendizes; 

III. Desligamento, os integrantes do Corpo Discente; 

IV. Destituição Funcional, os Monitores, Estagiários e Representantes Discentes em órgãos 

de representação estudantil junto ao UNITPAC. 

 

Art. 78. A apuração de condutas passíveis de aplicação do Regime Disciplinar e a aplicação 

deste, incluindo a graduação das sanções, cabem ao(à) Reitor(a) e Pró-Reitores(as) e se dão 

mediante Processo e procedimentos disciplinares estabelecidos institucionalmente, obedecidas 

as disposições fundamentais constantes deste Regimento Interno. 

 

§ 1º. O(A) Reitor(a) e os(as) Pró-Reitores(as) poderão instaurar Sindicância e Processo 

Disciplinar no âmbito de suas competências, ocasião em que nomearão os membros da 

Comissão e indicarão os prazos em conformidade como o estabelecido pela regulamentação do 

ConSUP. 

 

§ 2º. A apuração sempre se fará nos moldes previstos em regulamentação emanada do ConSUP, 

desde que sejam atendidos os seguintes critérios: 

I. identificação do órgão institucional que a requer ou da pessoa interessada ou seu 

representante, com informação precisa de seu endereço e formas de contato; 

II. formulação por escrito; 

III. descrição clara, objetiva e precisa da conduta entendida como passível de aplicação do 

Regime Disciplinar, incluindo data de ocorrência, com exposição consistente dos fatos e 

argumentos capazes de fundamentar a(s) alegação(ões) apresentada(s); 

IV. data da apresentação da denúncia ou requerimento e assinatura do requerente ou de seu 

representante. 

 

§ 3º. Quando a análise imediata da autoridade receptora da denúncia ou requerimento verificar 

de plano que o fato narrado não configura infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 

arquivada, fundamentadamente, por falta de objeto. 

 

§ 4º. Do arquivamento por falta de objeto o denunciante ou requerente poderá recorrer, no prazo 

de 3 (três) dias ao(à) Pró-Reitor(a) de Graduação, quando se referir a estudante ou membro do 

Corpo Docente, ou ao(à) Pró-Reitor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a), quando se referir a 

membro do Corpo Técnico-Administrativo. 

 

§ 5º. Pode-se instaurar procedimento de Sindicância mediante representação de qualquer 

interessado para apurar descumprimento por parte de Docente ou Tutor de suas atribuições, tais 

como cumprimento do Plano de Ensino, obediência a horário a que esteja obrigado, dentre 

outras, conforme seja a função específica do representado. 

 

Art. 79. Todos os interessados têm direito à manifestação nos procedimentos disciplinares, 

assegurando-se a ampla defesa e o contraditório, podendo comparecer aos atos em que isto se 

fizer necessário pessoalmente ou por Representante comprovada e devidamente autorizado, nos 

termos da Resolução do ConSUP. 



 

 

Art. 80. As sanções são aplicadas pelas seguintes autoridades, após a devida apuração quanto 

à existência e à gravidade da conduta infracional, em conformidade com regulamentação do 

ConSUP: 

I. Docentes e demais autoridades acadêmicas superiores e administrativas, no âmbito de 

suas competências, aos estudantes e colaboradores que lhes sejam diretamente 

subordinados, no que se refere à Advertência Verbal; 

II. Coordenadores de Curso e demais autoridades acadêmicas superiores, no âmbito de 

suas competências, aos estudantes, docentes e colaboradores diretamente subordinados 

pertencentes ao Corpo Técnico-Administrativo, no que se refere à Advertência Verbal, 

Repreensão Escrita e Destituição Funcional; 

III. Chefes de Departamento, no âmbito de suas competências, aos colaboradores 

diretamente subordinados pertencentes ao Corpo Técnico-Administrativo, no que ser 

refere a Advertência Verbal, Repreensão Escrita, Dispensa, Destituição Funcional e 

Multa; 

IV. Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação, no âmbito de sua 

competência, colaboradores diretamente subordinados e pertencentes ao Corpo Técnico-

Administrativo, no que se refere às sanções de Advertência Verbal, Repreensão Escrita, 

Suspensão, Dispensa e Destituição Funcional; 

V. Pró-Reitor(a) de Graduação, no âmbito de sua competência, aos estudantes, docentes e 

colaboradores diretamente subordinados e pertencentes ao Corpo Técnico-

Administrativo, no que se refere às sanções de Advertência Verbal, Repreensão Escrita, 

Suspensão, Dispensa e Destituição Funcional; 

VI. Pró-Reitor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a), no âmbito de sua competência, aos 

colaboradores diretamente subordinados e pertencentes ao Corpo Técnico-

Administrativo, no que se refere às sanções de Advertência Verbal, Repreensão Escrita, 

Suspensão, Dispensa, Destituição Funcional e Multa; 

VII. Reitor(a), no âmbito de sua competência, aos estudantes, docentes e demais 

colaboradores, no que se refere às sanções de Advertência Verbal, Repreensão Escrita, 

Suspensão, Desligamento, Dispensa, Destituição Funcional e Multa. 

 

Parágrafo único. As sanções quanto a condutas específicas de integrantes do Corpo Docente 

e do Corpo Técnico-Administrativo serão graduadas em conformidade com o disposto neste 

Regimento Interno, obedecendo, sempre que possível, ao princípio da progressividade. 

 

Art. 81. A sanção de Advertência Verbal, por se configurar como exercício dinâmico e 

fundamental de autoridade acadêmica e administrativa para manutenção da ordem, da 

urbanidade e do bom andamento das atividades institucionais, pode ser aplicada sumariamente 

a partir de procedimento de apuração célere e oral que permita comprovar inequívoca e 

cabalmente conduta infracional de menor gravidade: 

I. ao estudante, pelo professor ou outra autoridade institucional; 

II. ao integrante do Corpo Técnico-Administrativo, por autoridade institucional de nível 

superior ao infrator; 

III. ao professor, por autoridade institucional superior, preferencialmente o Coordenador de 

Curso; 

IV. ao Coordenador de Curso, por autoridade institucional superior, preferencialmente, 

pelo(a)  Pró-Reitor(a) de Graduação. 



 

 

§ 1º. A autoridade acadêmica e/ou funcional aplica a Advertência Verbal em situações de 

manifesto cabimento no âmbito de sua competência. 

 

§ 2º. Caso seja apurada existência ou possibilidade de existência de conduta mais grave durante 

o procedimento preliminar e imediato de apuração, essencialmente oral, no qual serão ouvidas 

testemunhas e colhidas as manifestações dos interessados, poderão ser tomadas as medidas 

disciplinares de cautela pela autoridade acadêmica ou administrativa, tais como determinar a 

retirada do aluno da sala, recolhimento e guarda de material ofensivo. 

 

§ 3º. Identificando a autoridade acadêmica ou administrativa a possibilidade de se configurar 

conduta mais grave, poderá ela requerer a aplicação de sanção adequada à autoridade 

competente. 

 

Subseção IV – Dos Recursos no Âmbito do Regime Disciplinar 
 

Art. 82. Da decisão que impõe sanção cabe recurso à autoridade imediatamente superior, nos 

termos deste Regimento e de regulamentação complementar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da data da ciência do teor da decisão pelo interessado. 

 

Parágrafo único. Da mesma forma que no plano administrativo, o ConSUP é a última instância 

em casos de natureza disciplinar. 

 

 

CAPÍTULO IV – DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 

Seção I – Do Regime Acadêmico 
 

Subseção I – Do Ano Letivo 
 

Art. 83. O ano letivo independe do ano civil e compreende dois períodos regulares semestrais, 

que se iniciam e findam segundo o Calendário Acadêmico do UNITPAC, podendo compreender, 

ainda, período extraordinário. 

 

Parágrafo único. O número mínimo de dias de trabalho acadêmico efetivo obedece ao disposto 

na legislação, adotando-se institucionalmente o mínimo de 100 (cem) dias letivos por período 

letivo. 

 

Art. 84. O ano ou período letivo pode ser prorrogado por motivo de calamidade pública, guerra 

extensa, convulsão interna e, a critério do ConSUP ou do ConEPE, por delegação do primeiro, 

por outras causas excepcionais, independentemente da anuência do Corpo Discente. 

 

§ 1º. O período letivo regular é automaticamente prorrogado, no âmbito de cada curso, para 

alcançar o mínimo de dias letivos fixado neste Regimento. 

 

§ 2º. Quando, no âmbito da disciplina, a carga horária prevista não puder se realizar nos horários 

pertinentes ou julgue-se pedagogicamente necessária a complementação do plano de ensino de 



 

disciplina por motivo relevante, poder-se-á complementá-la por meio de aulas extras ou 

atividades específicas com acompanhamento docente, preferencialmente, dentro do período 

letivo regular e conforme estabelecido no Calendário Acadêmico aprovado. 

 

§ 3º. Antes do início de cada período letivo o UNITPAC, através de meios próprios e adequados, 

informará aos seus alunos os componentes curriculares ofertados em cada curso, informando 

sua duração e requisitos exigidos, além da qualificação dos professores, divulgando também 

seus respectivos Planos de Ensino, recursos disponíveis e critérios de avaliação. 

 

Subseção II – Do Processo Seletivo 
 

Art. 85. O UNITPAC promove o ingresso de acadêmicos nos Cursos de Graduação, Tecnólogos 

e de Pós-Graduação, presenciais ou a distância, mediante Processos Seletivos regulados, 

organizados e abertos nos termos dos Editais especificamente publicados com esta finalidade, 

obedecidas as regras estabelecidas neste Regimento e em Resoluções específicas. 

 

§ 1º. As modalidades de processos seletivos para o ingresso nos Cursos oferecidos são as 

seguintes: 

I. Vestibular; 

II. Transferências (internas e externas); 

III. Portadores de Diploma; 

IV. Processo seletivo Nota ENEM, regulado em edital próprio; 

V. outras formas previstas e reguladas em edital próprio; 

 

§ 2º. Os Editais que regulam as diversas modalidades de processos seletivos estabelecerão, 

dentre outras matérias: 

I. o limite de vagas disponíveis em cada curso ou isoladas, bem como sua distribuição por 

modalidade de processo seletivo; 

II. as modalidades de processo seletivo e as categorias de interessados que em tais 

processos podem concorrer; 

III. a ordem de precedência sequencial das categorias para preenchimento das vagas 

disponíveis em cada curso e/ou disciplina; 

IV. prazos e atos pertinentes aos procedimentos administrativos a serem praticados pelos 

envolvidos nos processos seletivos a que se referem. 

 

§ 3º. O não atendimento das disposições previstas em edital pelo candidato aprovado implica 

perda do direito à vaga, transferindo-o aos demais candidatos segundo ordem de classificação. 

 

§ 4º. A programação e execução dos Processos Seletivos cabem à Comissão especialmente 

designada para este fim pelo ConEPE. 

 

§ 5º. Os resultados dos Processos Seletivos são válidos apenas para o semestre letivo a que se 

vinculam. 

 

Art. 86. No que se refere aos Processos Seletivos para cursos de Graduação e Tecnólogos serão 

abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; para os Cursos de 



 

Pós-Graduação ou na modalidade de Portadores de Diploma, serão abertos para os que 

comprovarem conclusão de Curso Superior. 

 

§ 1º. Os processos seletivos terão como objetivo classificar os candidatos aptos a ocupar as 

vagas fixadas para os cursos, os quais serão chamados em sequência, obedecendo à forma e 

prazo estabelecidos em Edital pertinente. 

 

§ 2º. Quando da ocorrência de vagas no âmbito de qualquer curso (presencial ou a distância), o 

UNITPAC abrirá em Edital prazo aos candidatos que tenham prestado vestibular para outros 

cursos e que tenham sido classificados, o exercício da re-opção, consistindo esta em, à sua 

escolha, efetuar matrícula em curso em que houver vaga, mediante assinatura de Termo de Re-

opção. 

 

Subseção III – Das Matrículas 
 

Art. 87. A matrícula em cursos ofertados pelo UNITPAC é ato que vincula o aluno regular a este 

Centro Universitário, e será feita conforme normas dispostas nesse Regimento e regulamentação 

institucional, obedecendo ao disposto no Projeto Pedagógico de cada Curso: 

I. em regime seriado, modular ou de crédito; 

II. por período semestral, ou ainda qualquer outro, respeitada a legislação vigente e a 

regulamentação institucional aplicável. 

 

§ 1º. A matrícula de alunos regulares nos cursos superiores de Graduação, Tecnólogos e de 

Pós-Graduação, presenciais ou a distância, é efetivada com indicação das disciplinas que serão 

cursadas, de acordo com o regime seriado, modular ou de crédito orientando-se pelas matrizes 

curriculares vigentes. 

 

§ 2º. Atender-se-á no momento da matrícula em um dos cursos oferecidos pelo UNITPAC à 

compatibilidade de horários e o limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o 

mínimo de créditos estipulado para o curso do aluno regular. 

 

Art. 88. O requerimento da matrícula deve obedecer ao cronograma estabelecido no Calendário 

Acadêmico aprovado pelo ConEPE. 

 

Art. 89. Para efetivar a matrícula, o aluno regular deverá comprovar a regularidade da sua 

situação em todos os departamentos do UNITPAC, instruindo o requerimento de matrícula com 

a documentação exigida na legislação e em regulamentação própria, dada a conhecer pela 

Secretaria Acadêmica. 

 

Art. 90. Os casos omissos serão analisados pelas respectivas Coordenações de Cursos, 

observadas as normas gerais estabelecidas pelo ConSUP. 

 

Art. 91. Considerando-se as disciplinas isoladamente, em havendo vagas disponíveis, estas 

poderão ser abertas a preenchimento mediante seleção dos interessados em cursá-las como 

cursos de extensão, vinculando-se através de sua matrícula tão somente ao componente 

curricular específico e não a um determinado Curso, nos termos de regulamentação específica 

e Edital exarados pelo ConSUP. 



 

 

Art. 92. As disciplinas em dependência ou adaptação poderão ser cursadas em quaisquer turmas 

dos cursos do Centro Universitário, com anuência dos Coordenadores de Curso. 

 

Parágrafo único. É permitido ao aluno matricular-se na(s) disciplina(s) em dependência com 

frequência obrigatória simultaneamente com as que integram o período referido, desde que, 

concomitantemente:  

I. haja compatibilidade de horários;  

II. sejam obedecidas restrições previstas no PPC; e  

III. a carga horária total não ultrapasse 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

Subseção IV – Do Trancamento e do Cancelamento de Matrícula 
 

Art.93. O trancamento é o ato pelo qual o aluno deixa de dar continuidade aos estudos de seu 

Curso (presencial ou a distância), temporariamente, contudo, sem que perca sua vinculação com 

a Instituição através da matrícula, bem como o direito à sua vaga no Curso. 

 

§ 1º. Para exercitá-lo é preciso que o aluno faça o seu requerimento junto à Secretaria Acadêmica 

em até 30 (trinta) dias após o início do período letivo. Quanto ao trancamento no âmbito deste 

Centro Universitário, aplica-se o seguinte:  

I. é sempre total, abrangendo todas as disciplinas em que esteja matriculado; 

II. é válido para apenas 2 (dois) anos, consecutivos ou não, renováveis a cada semestre,  

ao longo do curso, com exceção para o curso de Medicina; 

III. caso não seja feita a renovação do trancamento do curso dentro deste período máximo 

de 4 semestres, será considerado abandono. 

IV. o aluno de Medicina poderá trancar seu curso por até 1 (um) semestre. Após 1 (um) 

semestre, caso o aluno não reabra sua matrícula neste período, a IES não está obrigada 

a garantir sua vaga. 

V. a renovação fica condicionada, se houver vaga ociosa no curso (presencial ou à 

distância); 

VI. sujeita o aluno a processo da adaptação curricular, caso seu retorno após seu 

afastamento não possa se fazer em sua matriz curricular de origem; 

VII. interrompe as obrigações financeiras do aluno para com a Instituição somente a partir do 

mês seguinte àquele em que o trancamento se efetivar e/ou for renovado. 

 

§ 2º. Caso o aluno não realize trancamento ou deixe de renová-lo pelo período permitido, será 

considerado desistente, configurando-se o abandono de curso e a perda de seu direito à vaga 

no curso que abandona, a qual poderá ser preenchida. 

 

§ 3º. Será possível efetuar o trancamento de matrícula para além do prazo estabelecido, caso 

haja problema de saúde impeditivo de frequência às aulas em período superior ao das atividades 

domiciliares, desde que seja tal situação comprovada por atestado ou laudo médico. 

 

§ 4º. O Trancamento é sempre de curso, não se aplicando parcialmente a disciplinas específicas, 

e, tampouco, a disciplinas cursadas isoladamente. 

 



 

Art. 94. Caso o aluno tenha extrapolado o período máximo permitido de trancamento, havendo 

disponibilidade de vaga e possibilidade de concluir o curso dentro do prazo máximo previsto no 

Projeto Pedagógico do Curso por seu empenho, o aluno poderá solicitar reingresso. 

 

Parágrafo Único. O pedido de reingresso será instruído com justificativa e histórico atualizado, 

tendo o aluno que cumprir todas as adaptações necessárias à integralização do currículo vigente 

à época do deferimento do pedido, de acordo com a proposta estabelecida pela Coordenação 

de Curso. 

 

Art. 95. O aluno poderá ter sua matrícula cancelada, com o consequente desligamento do quadro 

discente da Instituição, nas seguintes situações: 

I. A pedido do interessado;  

II. Por decisão punitiva em processo disciplinar, assegurado o direito do contraditório e da 

ampla e irrestrita defesa; e 

 

§ 1º. O cancelamento da matrícula implicará no desligamento do aluno do quadro discente do 

Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC, sendo vedada a 

expedição de guia de transferência, fazendo, no entanto, jus a certidão dos estudos realizados.  

 

§ 2º. Se assim o desejar, o aluno, então desligado, poderá retornar ao quadro discente da IES, 

ao mesmo curso do qual foi desligado ou outro de sua preferência, desde que se submeta a novo 

processo seletivo, devendo o mesmo, caso aprovado, solicitar o aproveitamento dos estudos 

realizados no Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC. 

 

Subseção V – Das Transferências 
 

Art.96. No limite das vagas existentes, o UNITPAC pode aceitar transferências de alunos 

provenientes de cursos ou equivalentes aos seus cursos de graduação, ministrados por 

estabelecimentos de ensino superior, autorizados ou reconhecidos, em conformidade com o 

disposto na legislação, neste Regimento Interno e no Edital pertinente. 

 

§ 1º. As transferências implicam adaptações curriculares e estas obedecem ao princípio geral de 

que os processos quantitativos e formais, itens de programas, números de lições e outros 

semelhantes, não podem sobrepor-se à consideração mais ampla de integração dos 

conhecimentos e habilidades inerentes ao curso de origem no contexto da formação cultural e 

profissional do estudante no curso oferecido por este Centro Universitário. 

 

§ 2º. A análise curricular e documental para efeitos de processo seletivo no âmbito das 

transferências é feita individualmente e em separado. 

 

§ 3º. As disciplinas cursadas com aproveitamento pelo estudante e que sejam consideradas 

equivalentes aos componentes da Matriz Curricular do curso em que ingressa, nos termos 

previstos neste Regimento Interno, são automaticamente reconhecidas, dispensando-se de 

ofício qualquer adaptação. 

 



 

§ 4º. O aluno transferido pode optar por cursar componente curricular para o qual tenha havido 

dispensa de ofício de adaptação, bastando matricular-se na disciplina, o que será entendido pela 

Instituição como expressão de sua opção. 

 

§ 5º. O aluno transferido fará sua matrícula no período indicado e cursará as adaptações sob o 

regime em que ingressar no curso, matriculando-se por disciplina. 

 

Art. 97. O UNITPAC proporciona ao aluno transferido orientação e aconselhamento, visando 

esclarecer-lhe convenientemente as diferenças de currículo e conteúdos e as adaptações a que 

se sujeitará para continuar os estudos, competindo-lhe acompanhar sua situação acadêmica em 

referência à progressão curricular. 

 

Art. 98. O aluno que solicitar ingresso por transferência para o UNITPAC deverá apresentar 

documentação para Transferência que será expedida, conforme legislação em vigor, no ato da 

solicitação. 

Art. 99. Do estudante que necessite mudar seu domicílio de origem em razão de exercer cargo 

ou função pública federal ou estadual, do servidor público federal ou estadual, civil ou militar e 

de seus dependentes, legalmente caracterizados e identificados, se aceita transferência em 

qualquer época do ano letivo, independentemente da existência de vagas, desde que requerida 

em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício que acarrete mudança de domicílio 

para o município sede do UNITPAC ou localidade próxima. 

 

§ 1º. Os estudantes transferidos na forma do artigo anterior sujeitam-se, como os demais 

transferidos, às normas estabelecidas nesse Regimento. 

 

§ 2º. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para 

assumir o cargo efetivo em razão de concurso público ou cargo comissionado em função de 

confiança. 

 

Art. 100. Nos casos de transferência do UNITPAC, documentação requerida, será expedida no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do protocolo do requerimento, conforme as 

disposições legais. 

Parágrafo único. A requerimento do interessado e em conformidade com a legislação vigente, 

a Instituição concederá transferência para outra Instituição congênere. 

Art.101. A transferência suspende as obrigações financeiras do aluno com o UNITPAC a partir 

do mês seguinte ao vincendo. 

 

Subseção VI – Dos Aproveitamentos de Estudos 
 

Art. 102. Os aproveitamentos dos estudos realizados com êxito em outra instituição de ensino 

superior autorizada ou reconhecida pelo Poder Público decorrem de análises individualizadas 

feitas pelo Coordenador de Curso, observada a legislação pertinente. 

 

§ 1º. Os Aproveitamentos de Estudos serão requeridos pelos interessados junto à Secretaria 

Acadêmica ou por meio do sistema informatizado, sempre apresentando no referido órgão 

acadêmico a documentação exigida neste Regimento Interno. 



 

 

§ 2º. Poderão ser aproveitados estudos desde que tenham sido concluídos com êxito em 

instituição de ensino superior regularmente reconhecia ou autorizada pelo MEC antes do 

ingresso do aluno em curso do UNITPAC e satisfaçam às exigências da legislação e deste 

Regimento Interno. 

 

§ 3º. Os Aproveitamentos de Estudos podem se dar de ofício, como no caso de transferências, 

ou a requerimento do interessado, e, em qualquer caso mediante a análise individualizada de 

cada componente curricular a cargo da Coordenação de Curso, que observará as disposições 

contidas na legislação pertinente e neste Regimento Interno, sempre levando em conta as 

circunstâncias do caso concreto, como a atualização técnico-científica. 

 

§ 4º. O requerimento de aproveitamento de estudos será instruído com os seguintes documentos, 

expedidos pela instituição de ensino superior: 

I. Histórico original ou cópia autenticada com a indicação de aprovação ou certidão de 

aproveitamento no componente curricular contendo as respectivas notas de aprovação e 

frequência do aluno, bem como carga horária do componente; 

II. Programa ou Plano de Ensino original do componente curricular no qual esteja 

consignado, no mínimo, o período letivo a que se refere, a carga horária, o conteúdo 

programático, os critérios de avaliação e a bibliografia utilizada. 

 

§ 5º. O Coordenador de Curso a fim de dar seu parecer final poderá, caso entenda ser 

necessário, requerer ao docente da disciplina neste Centro Universitário ou outro com notório 

saber no âmbito do componente curricular, que emita parecer opinativo sobre a possibilidade de 

seu deferimento ou não. 

 

§ 6º. Em sendo deferido pelo Coordenador de Curso Aproveitamento de Estudos, este será total 

e serão registrados os créditos, notas, conceitos e carga horária obtidos na instituição de origem 

ou onde o componente curricular tenha sido cursado, conforme documentação pertinente e em 

conformidade com a legislação e este Regimento Interno. 

 

§ 7º. O deferimento de aproveitamento de estudos de disciplina pelo Coordenador de Curso 

sempre estará condicionado à pertinência, atualidade de seu conteúdo e carga horária mínima 

equivalente a 75% da disciplina para a qual se requer o aproveitamento, nos termos definidos no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 103. O Coordenador de Curso, para deferir o pedido de Aproveitamento de Estudos e 

determinar a dispensa de frequência às atividades referentes aos componentes curriculares em 

questão, apenas poderá fazê-lo tomando por referencial o Projeto Pedagógico do Curso em que 

ingressa no UNITPAC (PPC) e nos seguintes casos: 

I. se houver atualidade e identidade absoluta do conteúdo (explicitado no Plano de Ensino 

ou equivalente) e da carga horária (explicitada no Histórico Escolar do requerente) do 

componente curricular para o qual se pede aproveitamento; 

II. se houver atualidade e identidade de conteúdo de no mínimo 75% (setenta e cinco por 

cento) e desde que não tenha deixado de ser estudado tópico relevante, e carga horária 

compatível (igual ou superior); 



 

III. se houver divergência de carga horária, mas esta cumpre no mínimo 75% (setenta e cinco 

por cento) e tiver conteúdo atualizado e identificado. 

 

Parágrafo único. A atualidade e identidade de um conteúdo serão aferidas conforme as 

especificidades de cada curso e componente curricular, tomando-se por referencial o PPC em 

vigor no momento da análise. 

 

Art. 104. Em qualquer caso será exigido do aluno que tenha tido Aproveitamentos de Estudos a 

integralização do currículo pleno, com o consequente cumprimento regular das demais 

atividades curriculares e da carga horária total do curso. 

 

 

Subseção VII – Do Regime Especial 
 

Art.105. O Regime Especial é concedido como forma de compensação de ausência às aulas 

através de estudos autônomos por parte dos alunos referentes aos conteúdos ministrados 

durante o período de afastamento, abrangendo tão somente disciplinas teóricas. 

 

§ 1º. A concessão de Regime Especial se processa através da atribuição ao aluno de um plano 

de atividades a serem desempenhadas autonomamente, sempre que compatíveis com o seu 

estado de saúde e as possibilidades da instituição. 

 

§ 2º. Será possibilitado Regime Especial ao aluno que enquadrar-se em uma das seguintes 

situações, comprovada por laudo médico: 

I. alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou 

outras condições que impeçam temporariamente a frequência às aulas, abrangendo um 

período entre 15 (quinze) e 60 (sessenta) dias; 

II. alunas gestantes, a partir do oitavo mês de gestação e durante 3 (três) meses. 

 

Art. 106. Para a concessão do Regime Especial o aluno ou seu representante deverá, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data do impedimento, protocolizar requerimento 

na Secretaria Acadêmica. 

§ 1º. O requerimento deverá ser instruído por laudo médico, em original e sem rasuras, 

constando: 

I. o período de afastamento necessário, contendo a data de início e término; 

II. data provável do parto, no caso de gestante; 

III. parecer médico referente à impossibilidade de frequência às aulas; 

IV. diagnóstico codificado nos termos do Código Internacional de Doenças; 

V. local e data de expedição do documento; 

VI. assinatura, identificação do nome e número da inscrição profissional. 

 

§ 2º. Os pedidos protocolizados fora do prazo estabelecido neste artigo não terão efeito retroativo 

por descaracterizar a finalidade do benefício, sendo, neste caso, a concessão autorizada a partir 

da data do protocolo. 

 



 

Art. 107. O regime especial, mediante plano de atividades domiciliares, será concedido aos 

alunos que necessitem de afastamento não inferior a 15 (quinze) dias e nem superior a 60 

(sessenta) dias no período letivo, exceto para o caso de aluna gestante. 

 

Art. 108. Não é aplicável o regime especial no caso de disciplinas e/ou atividades práticas, de 

estágio supervisionado e em se tratando de apresentação e sustentação de trabalhos de 

conclusão de curso. 

 

Art. 109. No caso de deferimento pela Secretaria Acadêmica, esta comunicará o fato à 

Coordenação do Curso que, por sua vez, o comunicará aos docentes responsáveis pelas 

disciplinas. 

 

Art. 110. Caberá ao professor da disciplina: 

I. decidir, em caráter de urgência, sobre o plano de atividades domiciliares; 

II. fornecer ao aluno ou seu representante, via Secretaria ou Portal do aluno, o plano de 

atividades domiciliares, contendo: 

a) o período e a forma em que o aluno deverá entrar em contato, direta ou indiretamente; 

b) o conteúdo programático correspondente ao período de afastamento; 

c) forma de acompanhamento e orientação. 

 

Art. 111. A concessão de atividades domiciliares não desobriga o aluno da realização das 

avaliações previstas no programa de disciplina, bem como da prova suplementar e exame final. 

As avaliações deverão ser realizadas nas dependências do UNITPAC, durante ou após o gozo 

do regime especial. 

 

Art. 112. Ao docente cabe realizar normalmente as anotações quanto a frequência e eficiência 

nos estudos em seu diário escrito, independentemente da justificativa apresentada e 

enquadramento de estudantes no Regime Especial. 

 

Art. 113. Nos casos em que o período de afastamento ultrapassar o período letivo, o professor 

da disciplina deverá encaminhar normalmente os resultados finais e o diário de classe à 

Secretaria nos prazos estabelecidos, preenchendo com nota zero os espaços referentes às notas 

pendentes do aluno. 

 

Parágrafo único. Consultando os docentes, a Coordenação de Curso marcará as datas para 

realização das avaliações pendentes e as comunicará ao estudante que haja gozado ou esteja 

em gozo do Regime Especial, informando à Secretaria Acadêmica do fato, a fim de que se lance 

no sistema informatizado as notas obtidas diretamente ou que as informe precisamente por meio 

idôneo. 

 

Art. 114. A concessão do Regime Especial não impede o estudante de realizar as avaliações 

normalmente, vez que isto se torna uma faculdade. As avaliações pendentes de um período para 

outro deverão ter seus resultados lançados até o último dia letivo da segunda semana de aula 

do período letivo que inicia. 

 

Subseção VIII – Da Verificação do Desempenho Acadêmico 
 



 

Art. 115. O desempenho acadêmico do estudante abrange os elementos assiduidade 

(frequência às atividades), quando presencial o curso ou a disciplina em que se encontra 

matriculado, e eficiência nos estudos (rendimento escolar), ambos com natureza eliminatória, e 

sua verificação, de competência originária do docente responsável, é feita por disciplina ao longo 

do período. 

 

Art. 116. A apuração do desempenho acadêmico se dará ao término do período, em data 

determinada pelo Calendário Acadêmico aprovado pelo ConEPE, que será dada a conhecer a 

todos os interessados ao início do semestre letivo. 

 

§ 1º. O rendimento escolar máximo do aluno durante o período letivo é de 100 (cem) pontos, e, 

para ser aprovado sem necessidade de Exame Final, sua nota semestral deverá ser igual ou 

superior a 60 (sessenta) pontos para os alunos ingressantes até 2019/2; para os alunos 

ingressantes a partir de 2020/1, a nota aprovativa sem necessidade de Exame Final será de 70 

pontos, se pontuação superior não for estabelecida no Projeto Pedagógico de Curso presencial 

ou a distância. 

 

§ 2º. Os alunos são considerados assíduos quando, em cada componente curricular, cumprirem 

da forma prevista no Plano de Ensino respectivo o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) 

da carga horária presencial estabelecida para ela, tomando por referência a carga horária 

referente a aulas e/ou quaisquer outras atividades de natureza presencial estabelecidas no 

referido documento. 

 

§ 3º. O Calendário Acadêmico estabelecerá para cada tipo de Curso e/ou disciplina as etapas 

para publicação periódica e parcial de frequência e rendimento, sendo 2 (duas) etapas, 

identificando-as como N1 e N2, e assim por diante, se for o caso para as matrizes curriculares 

de todos os cursos, excluindo a matriz curricular do curso de Medicina de 2018.1. 

 

§ 4º. Ficam excetuadas da regra exposta no parágrafo anterior os cursos que tenham disposições 

diferenciadas estabelecidas em seus Projetos Pedagógicos para suas disciplinas em geral, bem 

como disciplinas específicas de quaisquer cursos que tenham previsto em seus Planos de Ensino 

sistema específico e diferenciado de avaliação, tais como Trabalhos de Conclusão de Curso e 

Estágios Curriculares. 

 

§ 5º. Para a matriz curricular de 2018 do curso de Medicina, haverá duas etapas, identificadas 

como N1+ N2 e N3. 

 

§ 6º. Os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu obedecerão ao calendário e regime 

de apuração de desempenho acadêmico próprios. 

 

Art. 117. A verificação de rendimento escolar dos estudantes em cada atividade curricular será 

feita pelo Docente responsável por meio de instrumentos e formas de avaliação variados e 

conforme regulamentação institucional. Além do já exposto, tal verificação atenderá outras 

formas especificamente estabelecida no Projeto Pedagógico de Curso presencial ou à distância:  

 

I. sendo a apuração de rendimento escolar e frequência feita por etapas, a pontuação será 

distribuída por entre elas da seguinte maneira: 

 



 

a) nas disciplinas a distância, na primeira e na segunda etapas (N1 e N2), um total 

de 100 (cem) pontos, com 40 (quarenta) pontos na primeira etapa (N1) e 60 

(sessenta) pontos na segunda etapa (N2); sendo 70 pontos em atividades a 

distância e 30 pontos em atividade presencial.  

b) a pontuação de cada etapa ou unidade, no caso das disciplinas a distância, será 

distribuída por entre as atividades avaliativas realizadas no seu âmbito temporal, 

estabelecido este conforme Calendário Acadêmico; 

II. a nota semestral será calculada somando-se a pontuação obtida pelos estudantes em 

cada Etapa; 

III. a pontuação máxima e mínima das avaliações em geral, individualmente consideradas, 

atenderá ao disposto em regulamentação institucional específica; 

IV.  nos casos de disciplinas que tenham avaliação única ou diferenciada prevista em seus 

Planos de Ensino aprovados pelo Colegiado de Curso, como se dá nos casos dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), o tratamento será o especificado neste 

documento; 

V. caso a nota semestral atingida pelo estudante de disciplina ou curso presencial, assíduo 

na forma deste Regimento, seja igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) 

para os ingressantes até 2019/2, ou pontuação específica estabelecida no Projeto 

Pedagógico de Curso, poderá ele realizar conforme procedimento estabelecido 

administrativamente, o Exame Final no valor de 100 (cem) pontos, abrangendo todo o 

conteúdo lecionado e aplicado em data definida no Calendário Acadêmico; 

VI. Para todos os alunos ingressantes a partir de 2020/1 e para os alunos da matriz 2018/1 

do curso de Medicina, a nota mínima aprovativa é de 70 pontos, caso a pontuação obtida 

seja igual ou superior a 40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%, o mesmo poderá 

prestar o Exame final abrangendo todo o conteúdo lecionado e aplicado em data definida 

no Calendário Acadêmico.  

VII. para a disciplina de Projeto Integrador, não se aplica Exame Final, sendo considerado 

aprovado o aluno ingressante até 2019/2 que obtiver nota mínima de 60 (sessenta) pontos 

e para o aluno ingressante a partir de 2020/1, a nota aprovativa será de 70 (setenta) 

pontos. 

VIII. as disciplinas a distância, caso o estudante assíduo nas atividades presenciais dessa 

modalidade e ingressante até 2019/2, tenha obtido pontuação igual ou maior que 40 

(quarenta) e menor que 60 (sessenta) pontos ou para o aluno ingressante a partir de 

2020/1 que tenha obtido pontuação igual ou maior que 40 (quarenta) e menor que 70 

(setenta) pontos, em ambos os casos, poderão prestar Exame Final, no valor de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo lecionado e aplicado em data definida no 

Calendário Acadêmico; 

IX. nas disciplinas presenciais e/ou nas disciplinas a distância, será aprovado com exame 

especial o estudante que obtiver média aritmética (nota da média final + nota do exame 

especial) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota semestral para todos os fins. 

X. ao final do período letivo, o estudante que não tiver sido assíduo na disciplina (cursos 

e/ou disciplinas presenciais), ou tendo-o sido, obtiver menos de 40 (quarenta) pontos em 

sua nota semestral, estará automaticamente reprovado, sem possibilidade de realização 

do Exame Final; 

XI. comprovação da eficiência nos estudos o estudante ingressante até 2019/2 que, ao final 

do período letivo, obtém em nota semestral ou média mínima de 60 (sessenta) pontos 

após Exame Final, ou quantitativo específico superior estabelecido em Projeto 

Pedagógico de Curso e é considerado assíduo (75% de frequência) no caso disciplinas 



 

presenciais. Para todos os alunos ingressantes a partir de 2020/1 e para os alunos 

matriculados na matriz 2018/1 do curso de Medicina, é considerada comprovação da 

eficiência a nota semestral mínima de 70 pontos sem Exame Final ou média mínima de 

60 pontos obtida após Exame Final e é considerado assíduo (75% de frequência), no 

caso disciplinas presenciais. 

 

§ 1º. Regulamentação geral específica tratará das matérias concernentes às avaliações, 

incluindo Provas Especiais, tais como tipos, formas, aplicação, correção e divulgação de 

resultados, dentre outras, sempre em conformidade com o estabelecido neste Regimento 

Interno. 

 

§ 2º. Dentre outros mais específicos, são critérios de avaliação que sempre podem impactar a 

nota final: 

I. tempestividade; 

II. participação ativa na realização da atividade acadêmica; 

III. assiduidade; 

IV. emprego correto da Língua Portuguesa e vocabulário técnico-científico pertinente ao nível 

superior; 

V. produção intelectual/textual autêntica, marcada em qualquer instância pela clareza, 

precisão, coerência/congruência, coesão e concatenação; 

VI. abrangência e profundidade de respostas e textos produzidos; 

VII. revisões bibliográficas adequadas, com consulta mínima à bibliografia básica da 

disciplina e igual número de obras da bibliografia complementar para a elaboração de 

estudos e pesquisas, se exigência superior ou específica não for estabelecida pelo 

docente responsável pela disciplina ou em casos como o de elaboração de trabalhos de 

conclusão de curso; 

VIII. obediência às normas técnicas indicadas pelo docente para a realização de quaisquer 

atividades acadêmicas, incluindo elaboração de trabalhos acadêmicos escritos, os quais 

deverão obedecer em regra às normas publicadas institucionalmente, e, em caso de 

lacuna, às estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

IX. atitude acadêmica e urbanidade. 

 

§ 3º. Ao estudante que se utilizar de meios ilícitos ou não autorizados expressamente para 

realizar qualquer tipo de atividade avaliativa será atribuída nota zero, sem prejuízo das sanções 

disciplinares cabíveis, nos termos deste Regimento Interno. 

 

§ 4º. O estudante que não realizar uma avaliação, e, tendo direito à avaliação substitutiva, não a 

requeira em tempo hábil, ou a requerendo e a tendo deferida, deixe de realizá-la em virtude de 

condição não amparada pela lei, poderá receber nota zero na avaliação, a critério do docente 

responsável. 

 

§ 5º. A eficiência nos estudos será aferida ao final do período letivo, em conformidade com o 

estabelecido no Calendário Acadêmico, salvo para os estudantes que tiverem pendências 

advindas da prática de Regime Especial e notas de avaliação substitutiva que não sejam 

possíveis de solucionar em tempo hábil. 

 



 

Art. 118. A verificação e registro dinâmico da frequência dos estudantes se dá em relação à cada 

atividade curricular presencial e é feita pelo docente responsável, utilizando-se de meio idôneo 

(chamada oral, lista de frequência ou outro). 

 

Art. 119. Cabe aos estudantes acompanhar seu desempenho acadêmico ao longo do curso 

visando prevenir situações de reprovação e ou não cumprimento de Matriz Curricular integral 

dentro de período pré-determinado 

 

Art. 120. O desempenho acadêmico dos estudantes nos cursos e disciplinas a distância será 

mensurado também com base na assiduidade (frequência às atividades) e eficiência nos estudos 

(rendimento escolar), e sua verificação, de competência originária do docente responsável, será 

feita por disciplina ao longo do período em conformidade com regulamentação específica, 

considerando-se essencialmente o seguinte: 

I. a participação e o comprometimento dos alunos são elementos indispensáveis à 

avaliação de quaisquer atividades realizadas; 

II. nos cursos e disciplinas à distância a avaliação que se dará na modalidade presencial 

corresponderá a 45% (quarenta e cinco por cento) do total de pontos distribuídos e a 

realizada a distância corresponde a 55% (cinquenta e cinco por cento) do total de 

pontos distribuídos, compondo-se o total de 100 (cem) pontos distribuídos por estas 

duas modalidades de avaliações, conforme estabelecido regimentalmente e em 

regulamentação específica; 

III. para alunos que não comparecerem a avaliação presencial não haverá avaliação 

substitutiva; 

IV. os prazos para realização de atividades avaliativas de qualquer espécie devem ser 

cumpridos rigorosamente, sob pena de perda dos pontos correspondentes; 

V. quaisquer que sejam as atividades avaliativas, o emprego de elementos de baixo calão 

ou que expressem preconceito de qualquer espécie, bem como ofensivos à honra, à 

imagem, ao nome de pessoas naturais ou jurídicas implicará responsabilidade 

disciplinar e legal. 

 

Parágrafo único. Aplica-se aos cursos à distância todas as disposições deste Regimento Interno 

que não conflitem com as que lhe sejam especificamente determinadas, bem como as contidas 

em Resoluções e outros documentos institucionais, resolvendo o(a) Pró-Reitor(a) de Graduação 

os casos omissos.  

 

Art. 121. À Secretaria Acadêmica cabe o controle e registro acadêmico geral da frequência 

informada pelos docentes dinamicamente por meio do sistema institucional empregado e em 

conformidade com a modalidade de curso. 

 

§ 1º. Para efeitos de cálculo final, a Secretaria considerará todos os fatores envolvidos, tais como 

justificativas (inclusive as que abranjam o Regime Especial) e equivalências/complementações 

disciplinares, a fim de, dentre outras funções, verificar o cumprimento de carga horária do 

componente curricular, bem como permitir a emissão de documentos e a elaboração de listas de 

Exames Especiais. 

 

§ 2º. As faltas lançadas pelo professor no diário e que contarem com justificativa apresentada 

nos termos deste Regimento serão desconsideradas para o cálculo da frequência do aluno na 



 

disciplina, desde que o aluno proceda conforme previsto neste Regimento, lançando-se tal 

observação nos arquivos de sua vida acadêmica mantidos pela Secretaria Acadêmica, que 

arquivará a documentação comprobatória durante o prazo legal. 

 

§ 3º. Dentre outras que possam ser arguidas, são condições que justificam a ausência dos 

estudantes às aulas e atividades acadêmicas, desde que se proceda conforme previsto neste 

Regimento e regulamentações institucionais em respeito à forma e prazo estabelecidos: 

I. afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas 

que, determinando distúrbios agudos ou agudizados, caracterizem a incapacidade física 

relativa, oriunda de ocorrência isolada ou esporádica, que implique incompatibilidade com 

a frequência aos trabalhos escolares, tais como doenças infectocontagiosas e/ou eventos 

que impeçam a locomoção ou que sejam pontualmente incapacitantes; 

II. gestação a partir do 8º mês, prolongando-se por 120 dias, ou iniciando-se anteriormente 

e perdurando por mais tempo, conforme atestado médico; 

III. participação em reuniões da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES); 

IV. outras situações dispostas em lei. 

 

§ 4º. São documentos aceitos para comprovação de condições que justificam as ausências de 

estudantes: 

I. atestados e laudos médicos, nas questões relacionadas à saúde e gestação; 

II. certidões, atas de reuniões e outros documentos formais, nos demais casos. 

Art. 122. Pode o(a) estudante interessado(a) requerer a justificativa de suas ausências junto à 

Secretaria por meio de documento escrito apropriado e devidamente instruído com 

documentação comprobatória de suas alegações, no prazo de 3 (três) dias letivos contados a 

partir do dia seguinte ao início da condição justificadora alegada; na documentação devem estar 

especificadas hora e data em que inicia e termina a condição justificadora. 

 

Art. 123. Recebido o requerimento, a Secretaria Acadêmica procederá à sua análise quanto ao 

prazo de entrada e satisfação probatória da justificativa para sua(s) ausência(s). 

 

Art. 124. A Secretaria Acadêmica verificando que são satisfeitas as exigências procedimentais 

e pelo menos uma das condições que justificam a ausência do estudante previstas 

regimentalmente, fará os devidos lançamentos registrais no sistema. 

 

Parágrafo único. O ConSUP regulamenta os procedimentos administrativos quanto a matérias 

operacionais e burocráticas, tais como prazos e forma de apresentação de documentação e 

efetivação de requerimento. 

 

Subseção IX – Das Avaliações Substitutivas 
 

Art. 125. Quando o(a) estudante de disciplinas presenciais houver perdido a avaliação de maior 

pontuação em qualquer uma das etapas avaliativas, N1 ou N2 (e no caso do Curso de Medicina 

na Matriz 2018, N3), poderá requerer, dentro do prazo estabelecido institucionalmente. 

 

§ 1º. A avaliação substitutiva referida no caput deste dispositivo pode ser realizada em referência 

a tão somente uma única avaliação de maior pontuação que tenha sido perdida em cada uma 



 

das etapas avaliativas. Em qualquer caso, esta avaliação substitutiva terá como conteúdo todas 

as matérias ministradas no semestre letivo. 

 

§ 2º O Requerimento de avaliação substitutiva deve ser realizado junto à Recepção da 

Coordenação de Cursos (ou outro órgão indicado em informativo interno),  no formulário 

fornecido pelo UNITPAC e será instruído com a documentação justificativa de sua ausência, nos 

termos deste Regimento Interno, e seu protocolo junto à Recepção da Coordenação de Cursos 

(ou outro órgão indicado em informativo interno) deve ser dar em até 3 (três) dias letivos contados 

a partir do dia seguinte ao da avaliação perdida. 

 

§ 3º. No formulário do Requerimento de avaliação substitutiva, dentre outros dados básicos 

necessários ao seu exame e potencial atendimento, constarão explicitamente a(s) disciplina(s), 

a(s) turma(s), o período em que é ministrada, e a etapa avaliativa específica a que se refere. 

 

§ 4º. Uma vez que sejam satisfeitas as exigências regimentais para deferimento, o Requerimento 

de avaliação substitutiva será encaminhado ao docente responsável pela disciplina 

acompanhado do comprovante de pagamento da taxa de avaliação substitutiva. 

§ 5º. Nos cursos e disciplinas em EAD o tratamento da avaliação substitutiva é específico, face 

a modalidade de ensino. 

§ 6º. As datas de realização da avaliação substitutiva serão estabelecidas pela Coordenação de 

Curso que abrigue a disciplina cursada pelo estudante, dentro do período previsto no Calendário 

Acadêmico. 

§ 7º. Cabe ao estudante informar-se quanto às datas de avaliação substitutiva para as quais 

tenha obtido deferimento de seu Requerimento, ficando especialmente atento às disciplinas 

cursadas por equivalência ou de maneira eletiva em outros Cursos. 

 

Art. 126. O procedimento descrito para tramitação de Requerimentos de avaliação substitutiva 

poderá sofrer modificações e aperfeiçoamentos, e inclusive, desde que viabilizado este recurso 

tecnologicamente, seguir a tramitação específica implementada pelo sistema informatizado 

adotado pelo UNITPAC, a qual será dada a conhecer a todos os interessados por meio de 

regulamentação institucional publicada. 

 

Parágrafo único. Questões operacionais e burocráticas serão definidas em regulamentação 

própria e amplamente publicada, quando necessário. 

 

Art. 127. Haverá possibilidade de realização de uma única avaliação substitutiva, quando 

consideradas a de maior pontuação na etapa avaliativa escolhida ou conforme regulamentação 

específica para o Curso de Medicina na Matriz Curricular 2018/1, ficando excluídas 

expressamente da possibilidade de sua realização, por sua natureza: 

I. Trabalhos de Conclusão de Curso; 

II. atividades de estágio; 

III. atividades extraclasse; 

IV. aulas práticas avaliativas; 

V. avaliações que não sejam as de maior pontuação nas etapas avaliativas. 



 

 

Art. 128. No mesmo formulário de Requerimento de avaliação substitutiva será apresentada a 

justificativa de ausência, de modo que se presume requerida esta, implicando primeiramente 

análise da justificativa de ausência e, posteriormente, do pedido de avaliação substitutiva. 

Subseção X – Da Revisão de Avaliações 
 

Art. 129. Em caso de irresignação com nota obtida em procedimento de avaliação, os estudantes 

poderão buscar amplamente sua revisão por meio dos procedimentos administrativo-

pedagógicos de Requerimento de Revisão de Avaliação (RRA), Recurso de primeira instância, 

no âmbito do RRA (ReRA1) e Recurso de segunda e última instância, no âmbito do ReRA1 

(ReRA2), conforme disposto neste Regimento Interno e Resolução pertinente. 

 

Art. 130. A elaboração do Requerimento de Revisão de Avaliação (RRA), do Recurso de primeira 

instância (ReRA1) e Recurso de segunda e última instância (ReRA2), bem como seus 

procedimentos, encontram-se regulados em Resolução própria do ConSUP, a qual obedece às 

seguintes disposições gerais:  

I. todos os prazos voltados para a prática de atos essencialmente administrativos previstos, 

como encaminhamentos de documentos e intimações no âmbito procedimental dos RRA, 

ReRA1 e ReRA2, são de 48 (quarenta e oito) horas; 

II. todos os prazos previstos no âmbito procedimental do RRA, ReRA1 e ReRA2 destinados à 

prática de atos que demandem argumentação de mérito (Requerimentos, Recursos, 

respostas a estes e Pareceres) pelas partes e/ou órgãos acadêmicos são de 72 (setenta e 

duas) horas, se outro não houver sido expressamente assinalado; 

III. a efetivação de intimações dá início à contagem de prazos, comprovando-se por quaisquer 

meios válidos sua ocorrência, e, no caso das intimações eletrônicas, a contagem dos prazos 

inicia-se 24 (vinte e quatro) horas depois de seu envio comprovado pelo sistema eletrônico; 

IV. a nota de Revisão poderá ser inferior à nota original e prevalecerá para efeitos de registros 

acadêmicos sobre a nota decorrente do julgamento final de Recursos, se superior a esta; 

V. o RRA é analisado pelo docente responsável pelo componente curricular e abrange 

quaisquer elementos de avaliação e deverá ser protocolizado pelo Requerente-Estudante 

na Coordenação de seu Curso até 72 (setenta e duas) horas depois de haver tido acesso à 

sua nota por quaisquer meios, tais como acesso ao instrumento de avaliação pertinente, 

informe imediato (avaliações orais e práticas), publicação no Portal Acadêmico, devendo 

atender às exigências estabelecidas em Resolução; 

VI. o(a) Requerente-Estudante que restar inconformado com o resultado do RRA, poderá 

apresentar Recurso (ReRA1) em primeira instância, o qual será julgado por banca de 

professores designada pela Coordenação de Curso, órgão ao qual direcionará o Recurso e 

o protocolizará, procedendo em sua elaboração e instrução conforme Resolução pertinente; 

VII. decidido o ReRA1, serão tomadas pela Coordenação de Curso as providências pertinentes 

conforme Resolução; 

VIII. o(a) Recorrente-Estudante poderá, caso ainda persista sua irresignação em relação à 

decisão havida no âmbito do ReRA1, recorrer em segunda e última instância ao Colegiado 

de seu Curso (ReRA2), 24 horas após vencido o prazo para revisão na primeira instância 

protocolizando junto à Coordenação de Curso suas Razões de Recurso, por escrito e 

devidamente fundamentadas, atendendo ao disposto na Resolução pertinente; 

IX. o resultado do ReRA2 é definitivo, devendo a Coordenação de Curso tomar as providências 

devidas em conformidade com a Resolução pertinente. 



 

 

Parágrafo único. A Coordenação de Curso a ser acionada é aquela responsável pelo curso que 

abriga a disciplina no âmbito da qual ocorreu a avaliação objeto de revisão e potenciais Recursos. 

 

Subseção XI – Das Dependências e Adaptações 
 

Art. 131. As disciplinas em dependência ou adaptação poderão ser cursadas em quaisquer 

turmas dos cursos do Centro Universitário, com anuência dos Coordenadores de Curso.  

 

Parágrafo único. É permitido ao aluno matricular-se na(s) disciplina(s) em dependência com 

frequência obrigatória simultaneamente com as que integram o período referido, desde que, 

concomitantemente:  

I. haja compatibilidade de horários;  

II. sejam obedecidas restrições previstas no Projeto Pedagógico do Curso; e  

III. a carga horária total não ultrapasse 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Subseção XII – Das Atividades Complementares 
 

Art. 132. As atividades complementares de cada curso são previstas no respectivo Projeto 

Pedagógico e devem ter o cumprimento de seu número total de horas comprovado pelo 

estudante, nos termos estabelecidos pelo referido documento. 

 

Parágrafo único. O cumprimento das Atividades Complementares segue o estabelecido em 

Regulamento institucional próprio. 

 

Subseção XIII – Da Colação de Grau 
 

Art. 133. As cerimônias de Colação de Grau são presididas pelo(a) Pró-Reitor(a) de Graduação 

ou representante por ele(a) designado, e devem ser organizadas de acordo com as orientações 

estabelecidas regimentalmente e em Resolução própria. 

 

Art. 134. A Colação de Grau é ato legal, oficial, formal, público e solene, importando três 

modalidades: 

I. Colação de Grau Ordinária, específica de cada Curso e realizada em dia e horário 

previamente agendados pela Secretaria Acadêmica da IES; 

II. Colação de Grau Unificada, que pode agregar alunos de diversos cursos do UNITPAC, 

sendo realizada na IES de acordo com local e cronograma estabelecidos pela Pró-Reitoria 

e Secretaria Acadêmicas; 

III. Colação de Grau Extraordinária, requerida e realizada em caráter excepcional, outorgando-

se grau ao aluno que não o tenha recebido nos atos coletivos de que tratam as modalidades 

anteriores, da qual se lavra respectiva ata assinada pelo(a) Reitor(a) ou Pró-Reitor(a) de 

Graduação ou seu representante, pelos Coordenadores pertinentes, pelo(a) Secretário(a) 

Acadêmico(a), pelo graduando, e, se for o caso, pelos docentes presentes. 

 

Art. 135. A participação na cerimônia de Colação de Grau é direito inalienável e subjetivo do 

aluno que tenha cumprido todas as exigências acadêmicas da Instituição e integralizado o 

currículo do seu Curso. 



 

 

Art. 136. Dada a importância, natureza e significação da cerimônia de Colação de Grau, é 

proibida a participação simbólica dos alunos que não estiverem aptos a colar grau ou que tenham 

colado grau em sessão Unificada ou Extraordinária. 

 

Art. 137. As Colações de Grau são realizadas com rigorosa observância do calendário 

institucional, não sendo permitidas Colações de Grau Ordinárias simultâneas. 

 

Parágrafo único. A cada semestre poderá ser realizada somente uma Colação de Grau 

Ordinária por Curso, podendo os formandos colarem grau em uma única solenidade por curso 

em que se formam. 

 

Art. 138. São reconhecidas pela Instituição como oficiais apenas as listas de formandos emitidas 

pela Secretaria Acadêmica. 

 

Art. 139. As providências que antecedem a Colação de Grau Ordinária, Unificada e 

Extraordinária, bem como seu protocolo, estão estabelecidas em norma expedida pelo ConSUP. 

 

Subseção XIV – Dos Diplomas, Certificados e Títulos Honoríficos 
 

Art. 140. Ao estudante que concluir cursos de nível superior, de aperfeiçoamento, de 

especialização e de extensão ou disciplina isolada, o UNITPAC expede a documentação 

comprobatória (diploma, certificado ou declaração) correspondente, assinada pelo(a) Pró-

Reitor(a)de Graduação, pelo Secretário e pelo concluinte, quando necessário e com atendimento 

a todas as exigências contidas na legislação. 

 

Parágrafo único. Os certificados de cursos de aperfeiçoamento e especialização são 

acompanhados dos respectivos históricos, nos quais estarão identificados o currículo completo 

do curso, o nome dos docentes responsáveis pelas disciplinas e respectivas titulações, a forma 

de avaliação do aproveitamento e os seus atos de legalização dentro do UNITPAC. 

 

Art. 141. Os graus acadêmicos serão conferidos pelo(a) Pró-Reitor(a)de Graduação em sessão 

pública e solene, conforme disposto neste Regimento Interno e regulamentação institucional 

complementar, na qual os graduados prestarão compromisso segundo determinação da Reitoria 

do UNITPAC. 

 

Art. 142. O UNITPAC poderá conferir as seguintes dignidades acadêmicas: 

I. Láurea Acadêmica, agraciada ao(à) aluno(a) no ato da Colação de Grau, simbolizada 

pela Medalha Presidente Antônio Carlos, concedida ao(à) aluno(a) que se destacar por 

seu desempenho acadêmico, aferido por média aritmética global do seu curso, somados 

a outros critérios definidos em regulamento próprio; 

II. Título de Benemérito, concedido a pessoas que tenham prestado ajuda relevante à 

Instituição; 

III. Título de Professor Emérito, concedido a professor do UNITPAC que se aposente, após 

distinguir-se no exercício de suas atividades no ensino superior, podendo continuar como 

membro do Conselho Superior, segundo indicação da Reitoria;  



 

IV. Título de Professor Honoris Causa, concedido a professores, pesquisadores e pessoas 

ilustres, estranhas aos quadros do UNITPAC, que tenham prestado serviço ou 

contribuição relevante no campo científico, da educação, da saúde ou à sociedade em 

geral. 

 

Subseção XV – Da Desvinculação e do Desligamento 
 

Art. 143. Para efeitos deste Regimento Interno, a Desvinculação ou Desligamento implicam 

perda do vínculo com o Curso ou com a Instituição, respectivamente. 

 

Parágrafo único. O aluno desvinculado ou desligado perde o direito à sua vaga no Curso. 

 

Art. 144. Pode haver Desvinculação ou Desligamento do Curso pelo discente quando este: 

I. requer transferência para outra Instituição ou Curso; 

II. excede o tempo de trancamento; 

III. excede o tempo de conclusão do curso; 

IV. não tendo efetivado o trancamento, não renova a matrícula nos prazos estabelecidos no 

Calendário Acadêmico; 

V. não tenha efetivado o destrancamento, com a devida matrícula no curso ao final do prazo 

previsto regimentalmente; 

VI. cola grau em seu curso; 

VII. sofre penalidade disciplinar; 

VIII. abandona ou se evade do curso. 

 

Parágrafo único. Não há desvinculação quando o discente tem deferido seu pedido de matrícula 

em alguma disciplina isolada ou nova habilitação anteriormente à sua colação de grau. 

 

Seção II – Do Ensino Presencial e a Distância 
 

Subseção I – Dos Cursos e de suas Estruturas Básicas 
 

Art. 145. O UNITPAC mantém cursos de graduação (presenciais e à distância), abertos à 

matrícula de candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 

classificados no respectivo processo seletivo. 

Art. 146. O UNITPAC, além dos cursos de graduação, pode manter cursos sequenciais, 

superiores de tecnologia, de pós-graduação e extensão (presenciais), técnicos-

profissionalizantes e outros na medida de suas possibilidades técnicas e financeiras, aprovados 

pela ConSUP, observadas as exigências legais relativas à autorização de funcionamento. 

 

Art. 147. Os cursos sequenciais, por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência são 

abertos a critério do UNITPAC a candidatos que atendam aos requisitos que estabeleça. 

 

Art. 148. Os cursos de pós-graduação abertos destinam-se a portadores de diploma de cursos 

superiores ou equivalentes e que satisfaçam os requisitos em cada caso, e visam a formação de 

doutores, mestres, especialistas e aperfeiçoamento profissional, mediante aprofundamento dos 

estudos superiores ou treinamento em técnicas especializadas. 



 

Art. 149. Os cursos de extensão abertos, destinam-se aos que satisfaçam os requisitos exigidos 

em Edital e visam promover a divulgação e a atualização técnico-científicas, contribuindo assim 

para o desenvolvimento regional. 

 

Art. 150. A elaboração do Projeto Pedagógico, que inclui o Currículo de cada curso, bem como 

suas reformulações e aperfeiçoamentos, são de competência do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e da Coordenação de Curso e devem sempre ser harmônicas com o todo do Projeto 

Pedagógico do curso. 

 

§ 1º. O Projeto Pedagógico de Curso e suas alterações propostas, incluindo reformulação de 

currículo, devem ser submetidos ao(a) Pró-Reitor(a) de Graduação para apreciação e 

encaminhamento para homologação pelo ConEPE. 

 

§ 2º. Os Projetos Pedagógicos de quaisquer cursos oferecidos pelo UNITPAC e seus respectivos 

currículos estarão sempre em consonância com a legislação aplicável, especialmente as 

Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação aplicáveis, de modo que 

atendam às suas exigências sob todos os aspectos, dentre os quais se destaca o respeito aos 

componentes curriculares fundamentais, à carga horária, à duração total e ao prazo de 

integralização. 

 

§ 3º. Disposições específicas contidas no Projeto Pedagógico de Curso aprovados pelo ConEPE 

prevalecem sobre disposições gerais deste Regimento Interno, desde que não contrariem a 

legislação vigente. 

 

Art.151. Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo e delimitado de conhecimento e 

técnicas, correspondentes a um plano de estudos e atividades distribuídas ao longo do semestre 

letivo. 

 

Art.152. A hora-aula referida nas cargas horárias de disciplina e de cursos é de 60 (sessenta) 

minutos de trabalho acadêmico discente efetivo, que compreende, além de preleções e aulas 

expositivas, atividades práticas e estudos supervisionados (atividades em laboratórios e 

biblioteca, trabalhos individuais e em grupo, visitas a empresas e entidades, iniciação científica 

e outras) em conformidade com sua previsão no Plano de Ensino pertinente. 

 

Art. 153. É obrigatória a frequência de alunos e docentes às atividades das disciplinas. 

 

Art. 154. O(A) Coordenador(a) de Curso e Presidente do NDE, proporá ao(à) Pró-Reitor(a) de 

Graduação, sempre obedecendo à legislação vigente, o currículo pleno do Curso, bem como sua 

duração total, tempo máximo e mínimo de integralização. 

 

§ 1º. O tempo de integralização para os alunos de rematrícula e transferidos será estabelecido 

pela Coordenação de Curso, obedecendo à legislação vigente. 

 

§ 2º. O NDE, ao organizar o currículo pleno, deverá ter presente que: 

I. a organicidade do currículo poderá ser delineada através da adequada articulação das 

atividades em termos de períodos, com atenção especial à perspectiva inter e 

transdisciplinar; 



 

II. a distribuição das atividades entre os períodos letivos deverá expressar a ordenação 

desejável, o grau de dificuldade e a concomitância entre os conteúdos. 

 

Subseção II – DO ALUNO ESPECIAL 
 

Art. 155. O UNITPAC permite que o acadêmico desta Instituição realize no máximo 03 (três) 

disciplinas durante todo o curso como aluno especial em outras Instituições. 

 

Art. 156. Somente será autorizado cursar disciplinas em outras Instituições, nas seguintes 

situações: 

a) Acadêmicos formandos que tenham disciplinas a cursar e ocorra choque de horário ou 

disciplina não ofertada no semestre; 

b) Acadêmicos que façam disciplinas para correção de fluxo acadêmico; 

c) Aceitação somente de disciplinas cursadas em cursos e IES devidamente reconhecidos; 

d) Disciplinas que constem da Estrutura Curricular dos cursos da IES escolhida, não se 

admitindo disciplinas especialmente ofertadas para este fim; 

e) Quando a disciplina almejada for equivalente a 100% (cem por cento) na Carga Horária 

e 75% (setenta e cinco por cento) no Conteúdo. 

 

Art. 157º. O acadêmico deverá obter autorização prévia da coordenação de seu curso e Núcleo 

Docente Estruturante, de que a disciplina de outra Instituição é equivalente à disciplina da matriz 

curricular desta IES, para isso será necessário adquirir a ementa da outra IES que se deseja 

cursar e submetê-la ao conhecimento do coordenador de curso, através de protocolo. 

 

Art. 158º. Para acadêmicos de outras IES que desejarem cursar disciplinas como aluno especial 

na Faculdade Presidente Antônio Carlos, deverão submeter-se a editais específicos para este 

fim. O número máximo de disciplinas permitidas será de 3 (três) disciplinas. 

 

Subseção III – Das Monitorias 
 

Art. 159. O UNITPAC pode instituir monitoria em seus cursos presenciais, admitindo para tal 

alunos regulares, aprovados por processo seletivo pertinente e estabelecido em conformidade 

com os editais publicados e regulamentação específica. 

 

Subseção IV – Do Estágio Curricular e do Estágio Extracurricular 
 

Art. 160. O estágio curricular supervisionado, qualquer que seja sua espécie e curso, realiza-se 

em conformidade com a legislação vigente e as normas expedidas pelo ConEPE, sendo 

obrigatório se previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

§ 1º. Sendo parte integrante do currículo dos cursos (presenciais e a distância) de graduação e 

tecnólogos, seu cumprimento nos termos previstos no Projeto Pedagógico do Curso é 

indispensável para a obtenção do grau respectivo. 

 

§ 2º. O estágio curricular supervisionado tem por finalidade proporcionar ao aluno oportunidade 

de desenvolver sua capacidade profissional, sob supervisão crítica e orientadora do professor 

supervisor. 



 

 

§ 3º. No estágio curricular supervisionado, o aluno se sujeita à comprovação de frequência e 

eficiência necessárias à aprovação, nos termos que lhes são próprios em razão de sua natureza 

eminentemente prática. 

 

§ 4º. As atividades realizadas no estágio extra curricular são acompanhadas e monitoradas pelo 

Núcleo de Apoio ao Discente e da Coordenação de Estagio, regidas por regulamento próprio, 

respeitadas a legislação vigente; 

 

§ 5º. Os Projetos Pedagógicos de cada Curso regem as peculiaridades de seus estágios 

curriculares supervisionados, sempre dentro dos limites impostos pela legislação. 

 

Art. 161. Os estágios não curriculares obedecem ao disposto na legislação específica e à 

regulamentação institucional aplicável. 

 

Subseção V – Dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
 

Art. 162. Os Trabalhos de Conclusão de Curso seguem o disposto na legislação aplicável ao 

respectivo curso, especialmente nas diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da 

Educação, além de se conformarem obrigatoriamente com o previsto no Projeto Pedagógico do 

Curso. 

 

Art. 163. Quando previsto no Projeto Pedagógico de Curso, o Trabalho de Conclusão de Curso 

é obrigatório e é elemento curricular indispensável para a obtenção do grau respectivo. 

 

Parágrafo único. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso segue o disposto na 

legislação e no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Subseção VI – Das Disciplinas Isoladas e do Aluno Especial 
 

Art. 164. Poderão ser cursadas isoladamente disciplinas quando houver vagas disponíveis, as 

quais serão preenchidas mediante seleção dos interessados em cursá-las nos termos de 

regulamentação específica e Edital aprovados pelo ConEPE. 

 

Art. 165. A matrícula em disciplinas isoladas vincula o matriculado apenas em relação àquele 

componente curricular específico e não ao curso em que é oferecido. 

 

Art. 166. As disciplinas isoladas serão certificadas como curso de extensão ou declaradas como 

componente disciplinar que poderá ser aproveitado em cursos de mesma natureza daquele em 

que foram cursadas oferecidos pelo UNITPAC, nos termos estabelecidos em regulamentação 

específica, Edital pertinente e Projeto Pedagógico de Curso. 

 

Parágrafo único. As disciplinas cursadas isoladamente como curso de extensão não poderão 

ser aproveitadas como componente curricular de curso oferecido pelo UNITPAC. 

 

Art. 167. Aluno de outras instituições poderá se matricular em disciplinas isoladas, nos termos 

previstos em regulamentação específica.  



 

 

Subseção VII - Dos Cursos Sequenciais 
 

Art. 168. Os Cursos Sequenciais são de nível superior, mas não de graduação, e se encontram 

divididos entre Cursos Sequenciais de Formação Específica, com destinação coletiva, e Cursos 

Sequenciais de Complementação de Estudos, com destinação coletiva ou individual. 

 

§ 1º. Os Cursos Sequenciais de Formação Específica conferem Diploma ao seu final; e, os de 

Complementação de Estudos, Certificado. 

 

§ 2º. Os Cursos Sequencias de Formação Específica obedecem ao disposto na legislação 

pertinente, devidamente complementada pelas disposições institucionais, e estão sujeitos a 

autorização e reconhecimento pelo Ministério da Educação. 

 

§ 3º. Os Cursos Sequenciais de Complementação de Estudos não estão sujeitos a autorização 

e reconhecimento pelo Ministério da Educação e são regulados pelas disposições do UNITPAC 

quanto a currículo, carga horária, e prazo de integralização, dentre outras matérias. 

 

§ 4º. Os Cursos Sequenciais de Formação Específica permitem o avanço na formação 

acadêmica por parte de seus concluintes, vez que permitem aos formados prosseguir seus 

estudos no âmbito da Pós-Graduação, desde que satisfaçam às exigências institucionais e 

editais de seleção de candidatos. 

 

Art. 169. Os Cursos Sequencias destinam-se, nos termos da legislação vigente, à obtenção ou 

atualização: 

I. de qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas; 

II. de horizontes intelectuais em campos das ciências, das humanidades e das artes. 

 

Subseção VIII – Dos Cursos de Pós-Graduação 
 

Art. 170. O UNITPAC poderá ofertar Cursos de Doutorado, Mestrado, Especialização, 

Aperfeiçoamento e Atualização nas áreas compreendidas pelos Cursos (presenciais e à 

distância) de Graduação, obedecida a legislação vigente e consideradas as características locais 

e regionais do mercado. 

 

Parágrafo único. No que couber, aplica-se aos cursos de pós-graduação oferecidos pelo 

UNITPAC as mesmas normas da graduação. 

 

Art. 171. Os Cursos de Doutorado, Mestrado, Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização 

podem ser oferecidos em parceria e/ou convênio com outras instituições. 

Subseção IX – Dos Cursos de Extensão 
 

Art. 172. Os cursos de extensão são abertos, em regra, à comunidade em geral, e visam 

promover a divulgação e a atualização técnico-científicas, contribuindo assim para o 

desenvolvimento regional e pessoal de seus alunos. 

 



 

§ 1º. As exigências para matrícula e prosseguimento nas atividades são específicas de cada 

curso e serão definidas em edital. 

 

§ 2º. Conforme a natureza do curso de extensão e a viabilidade operacional, os cursos de 

extensão poderão ser oferecidos fora das dependências do UNITPAC, em aproximação ainda 

mais estreita com a comunidade. 

 

§ 3º. Os cursos de extensão serão sempre oferecidos à partir da aprovação de projeto 

devidamente registrado na ProPPExi. 

 

Seção III – Da Pesquisa 
 

Art. 173. A pesquisa no UNITPAC desenvolve-se preferencialmente por meio da iniciação 

científica e no campo aplicado, com a participação, sempre que possível, do poder público e de 

entidades de financiamento e/ou instituições e grupos interessados do campo empresarial. 

 

Art. 174. O UNITPAC incentivará o desenvolvimento científico e tecnológico em todos os 

âmbitos, especialmente no tocante à iniciação científica. 

 

Art. 175. O UNITPAC promoverá a pesquisa com ênfase na iniciação científica, dando prioridade: 

I. às necessidades, ao interesse e às potencialidades regionais, sob os aspectos 

econômicos, social e cultural; 

II. à proteção do meio ambiente; e 

III. à busca de novos conhecimentos, para fundamentação e atualização permanente dos 

conteúdos e processos de ensino. 

IV. Ao fomento à inovação como parte integrante da formação acadêmica; 

 

Art. 176. As atividades de Pesquisa realizar-se-ão sob a supervisão direta da ProPPExi, que 

analisará e aprovará os projetos propostos. 

 

Seção IV – Da Extensão 
 

Art.177. O UNITPAC estenderá as atividades de ensino e os resultados das pesquisas que 

desenvolver às comunidades local e regional, sob forma de cursos que poderão ser realizados 

na forma presencial ou na metodologia EaD.  

Art. 178. A execução dos programas, projetos, cursos e eventos caberá à comunidade 

acadêmica, cumprindo-lhes a elaboração dos projetos específicos, com suas justificativas e suas 

formas de implantação, após tramitação institucionalmente regulada com aprovação final. 

 

Art. 179. As atividades de extensão, serão conduzidas atendendo a regulamentação e edital 

específico, sob a supervisão da ProPPExi. 

 

TITULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 180. Os casos e matérias omissos neste regimento serão resolvidos e/ou regulamentados 

pelo ConSUP, quando não forem de competência específica do outro órgão ou autoridade. 

 



 

Art. 181. As representações, requerimentos e recursos somente serão objeto de exame quando 

formulados na forma e prazos regimentais, por escrito, fundamentados e assinados. 

 

Art. 182. As taxas e semestralidades serão fixadas atendendo os termos estabelecidos pela 

legislação vigente. 

 

Parágrafo único. No valor da semestralidade estão incluídos os atos exclusivamente 

administrativo-acadêmicos inerentes ao oferecimento do curso ou disciplina isolada pelo 

UNITPAC e seu pagamento será parcelado segundo plano pertinente aprovado pela IES, em 

prestações sucessivas e em conformidade com o permitido na legislação aplicável. 

 

Art. 183. No UNITPAC são vedadas manifestações no plano acadêmico de caráter político-

partidário e quaisquer atividades que revelem preconceitos ou discriminações vedadas em lei ou 

socialmente repudiadas. 

 

Parágrafo único. A disposição contida neste artigo não afasta a possibilidade de promoção de 

debates e discussões técnico-acadêmicas que abranjam matéria de cunho político, mas de 

interesse para a comunidade em geral, ou profissionais, de determinada categoria ligada aos 

cursos oferecidos pelo UNITPAC. 

Art. 184. Nenhuma publicação que envolva responsabilidade do UNITPAC pode ser feita sem 

autorização prévia da Reitoria. 

 

Art. 185. Além das alterações que lhe forem impostas em decorrência de legislação 

superveniente, este Regimento pode ser modificado por iniciativa do(a) Reitor(a) ou de 1/3 (um 

terço), no mínimo, dos membros do Conselho de Superior (ConSUP), devendo ser aprovadas as 

modificações por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros. 

 

Parágrafo único. As alterações relativas ao regime acadêmico, frequência de alunos, verificação 

do rendimento, currículo entram em vigor no período letivo imediatamente subsequente à sua 

aprovação. 

 

Art. 186. O disposto nesse Regimento não concede ao Corpo Docente e ao Pessoal Técnico-

Administrativo qualquer direito trabalhista especial.  

 

Art. 187. O presente Regimento passa a vigorar a partir da data da sua aprovação e publicação. 

 

 

 

 

Conselho Superior 


