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ESTATUTO DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE   

UNIVALE 

 

 

TÍTULO I 

DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE E SEUS FINS 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO 

 

Art. 1º. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, com sede e foro na cidade de Governador 

Valadares, Estado de Minas Gerais, é uma Instituição de ensino superior privada, reconhecida pelo 

Ministério da Educação, regendo-se pelo presente Estatuto, pelo seu Regimento Geral, pelo Estatuto 

da Mantenedora e pela legislação vigente. 

Parágrafo Único – A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE é mantida pela Fundação Percival 

Farquhar - FPF, localizada na Rua Israel Pinheiro, nº 2000, Bairro Universitário, em Governador 

Valadares, MG, pessoa jurídica de direito, sem finalidade lucrativa, de utilidade pública municipal, 

estadual e federal, inscrita no CNPJ sob o nº 20.611.810/0001-91 e Inscrição Estadual nº 

2774603100029, com Estatuto registrado sob nº 156, em 09/11/2005, no Cartório de 2º Ofício de 

Registros, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Governador Valadares, com 

sede no município de Governador Valadares. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS FINS E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Art. 2º. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem por fins: 

I. Promover a educação em todos os níveis e modalidades; 

II. Produzir e difundir o conhecimento, integrando os diversos ramos do saber; 

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

ciência e da tecnologia nas diversas áreas do saber; 

IV. Formar profissionais liberais, técnico-científicos e da educação; 

V. Interagir com a sociedade, por meio da extensão, como um sistema aberto de realimentação 

do processo de formação superior, geração e transferência de tecnologia; 

VI. Cooperar com as entidades públicas e privadas na prestação de serviços à comunidade; 

VII. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e político-cultural da sua região de 

abrangência, como forma de promoção do bem-comum. 
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Art. 3º.  São objetivos institucionais da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE: 

I. Criar e manter serviços educacionais; 

II. Incentivar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos do saber, a reflexão 

crítica sobre problemas humanos;  

III. Participar do processo de desenvolvimento regional, estadual e nacional, como Instituição 

formadora de profissionais qualificados; 

IV. Cooperar com entidades públicas e privadas, nacionais e/ou internacionais, na realização de 

pesquisas, na elaboração de projetos e na prestação de serviços, prestando-lhes assistência, 

segundo as suas possibilidades; 

V. Integrar-se ao processo produtivo regional, como prestadora de serviços, em seus campos de 

atuação; 

VI. Atuar na estrutura educacional como órgão de colaboração com os poderes instituídos na 

realização das finalidades da educação; 

VII. Colaborar com os poderes públicos e entidades privadas no estudo e solução de problemas de 

interesse social, particularmente da região em que se localiza. 

  

 

 

CAPÍTULO III 

DA AUTONOMIA 

 

Art. 4º. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, goza de autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar e gestão financeira - patrimonial nos termos da Lei e deste Estatuto. 

§ 1º. A autonomia didático-científica compreende a competência para: 

I. Estabelecer a sua política de ensino, pesquisa e extensão, observadas as previsões 

orçamentárias; 

II. Aprovar projetos de ensino, pesquisa e extensão no seu campo de especialidade; 

III. Organizar os projetos pedagógicos de seus cursos e programas, na forma da legislação 

vigente; 

IV. Interagir com instituições culturais e científicas nacionais e/ou internacionais, para o 

desenvolvimento de projetos integrados de interesse da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE; 

V. Estabelecer seu regime acadêmico e didático-científico; 

VI. Fixar critérios para a seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos; 

VII. Conferir graus, diplomas, títulos e outras responsabilidades universitárias. 

 

§ 2º. A autonomia administrativa consiste na competência de estabelecer e executar a política de 

gestão, conforme instituído no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 
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§ 3º. A autonomia disciplinar consiste na competência para estabelecer no âmbito da comunidade 

acadêmica da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, o regime de direitos, sanções e de aplicação 

de penalidades, respeitadas determinações e os princípios legais. 

§ 4º. A autonomia de gestão financeira e patrimonial compreende competência para: 

a) Administrar o patrimônio da Entidade Mantenedora, colocado a seu serviço e dele utilizar-se nas 

disponibilidades fixadas pela Mantenedora; 

b) Planejar o seu orçamento e executá-lo após aprovação da Mantenedora; 

c) Estabelecer, em seu orçamento, as contribuições, semestralidades e demais taxas escolares, 

compatibilizando-as com suas despesas de manutenção, e investimentos em desenvolvimento, 

considerando as peculiaridades socioeconômicas da região, a que serve a mantida. 

 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Art. 5º. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE fundamenta sua organização nos princípios de: 

I. Gestão colegiada e participativa; 

II. Unidade de patrimônio e administração; 

III. Liberdade e indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

IV. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

V. Flexibilidade de métodos e critérios, para atender as diferenças individuais e especial atenção 

para as peculiaridades locais e regionais; 

VI. Estrutura orgânica, visando à integração de atividades e serviços; 

VII. Racionalidade de organização, com plena utilização de recursos materiais e humanos; 

VIII. Manutenção da disciplina de governança corporativa, em todas as atividades docentes, 

discentes e administrativas. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ACADÊMICO-CIENTÍFICA 

 

Art. 6º. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem sua estrutura acadêmico-científica, para fins 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão, organizada em quatro Núcleos, sistematizados por 

áreas do conhecimento e afins, a saber: 

I. Núcleo da Saúde; 

II. Núcleo das Ciências e Tecnologia; 
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III. Núcleo da Comunicação e Humanidades;  

IV. Núcleo das Licenciaturas. 

Parágrafo Único – Podem ser criados outros Núcleos, bem como outras unidades de ensino superior, 

em atendimento à demanda e necessidades regionais. 

 

Art. 7º. O Curso integra a estrutura universitária, para todos os efeitos de organização, didático-

científica. 

§ 1º. Os Cursos desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão e prestação de serviços no 

âmbito de suas áreas específicas. 

§ 2º. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE pode criar, suprimir e reagrupar cursos no âmbito 

de sua sede, por decisão do Conselho Universitário.  

 

Art. 8º. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE poderá criar ou extinguir outros órgãos mediante 

aprovação de Deliberação Superior e autorização da Entidade Mantenedora, caso impliquem em 

aumento de despesa. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 9º. São órgãos da Administração Institucional: 

I. Órgãos deliberativos e normativos superiores: 

a. Conselho Universitário – CONSUNI; 

b. Colegiado de Curso; 

II. Órgãos avaliativos, consultivos e propositivos: 

a. Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

b. Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

III. Órgãos executivos: 

a. Reitoria; 

b. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

c. Pró-Reitoria de Graduação; 

d. Coordenação de curso. 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Art. 10. O Conselho Universitário – CONSUNI, instância superior de caráter normativo e deliberativo 

em todos os assuntos acadêmicos e administrativos da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

tem a seguinte composição: 

I. Reitor(a), como seu (sua) presidente(a) nato(a); 
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II. Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

III. Pró-Reitor de Graduação; 

IV. Assessor(a) Administrativo(a); 

V. Assessorias Acadêmicas; 

VI. Coordenadores(as) de curso; 

VII. 2 (dois ou duas) representantes docentes; com mandato de 2 (dois) anos, preferencialmente 

eleitos(as) por seus pares ou indicados(as) por seus representantes; 

VIII. 2 (dois ou duas) representantes discentes, com mandato de 2 (dois) anos, preferencialmente 

eleitos(as) por seus pares ou indicados(as) por seus representantes, dentre os alunos 

regularmente matriculados no curso e que tenha satisfatório desempenho acadêmico; 

IX. 1 (um ou uma) representante do corpo técnico-administrativo, com mandato de até 2 (dois) 

anos, preferencialmente eleito(a) por seus pares ou indicado(a) por seus representantes;  

X. 1 (um ou uma) representante da Entidade Mantenedora, com mandato de 2 (dois) anos; 

XI. 3 (três) representantes da comunidade, sendo um do setor cultural, um do setor empresarial e 

um da classe trabalhadora, que não pertençam aos quadros da Universidade Vale do Rio Doce 

- UNIVALE, indicados por entidades conveniadas, parceiras ou credenciadas para estágio, 

para um mandato de 2 (dois) anos. 

§ 1º. Para a representação referida no item VI são elegíveis os docentes do Quadro, em regime de 

Dedicação de 40 horas ou de Dedicação Integral (DI). 

§ 2º. O Presidente do Conselho Universitário é o Reitor que, na ausência ou impedimento, será 

substituído pelo Pró-Reitor com mais tempo de exercício no cargo. 

§ 3º. É condição para assumir a representação discente de que trata o item VII, ser o(a) aluno(a) 

regularmente matriculado(a), ter de maioridade, ter satisfatório desempenho acadêmico e estar em dia 

com seus compromissos frente à Instituição. 

 

Art. 11. Compete ao Conselho Universitário: 

I. Aprovar a política administrativa e financeira proposta pelo Reitor(a); 

II. Aprovar o Projeto Pedagógico Institucional e o Plano de Metas e Ações, contidos no PDI; 

III. Definir as linhas gerais do desenvolvimento da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE e a 

política de avaliação institucional; 

IV. Zelar pela realização dos fins da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE e pelo fiel 

cumprimento de sua missão educacional; 

V. Aprovar, por 2/3 (dois terços) dos seus membros, as modificações deste Estatuto e do 

Regimento Geral propostas pelo Reitor ou por 1/3 (um terço) dos seus membros; 

VI. Exercer, no âmbito de sua competência, a deliberação superior em matéria administrativa, em 

gestão econômico-financeira, patrimonial, disciplinar e em planejamento; 

VII. Outorgar títulos honoríficos ou de benemerência; 

VIII. Examinar e aprovar o Relatório Semestral das atividades da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE, encaminhando-o à Entidade Mantenedora; 
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IX. Examinar e aprovar a Proposta de Orçamento Semestral da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE e o Plano de Execução Orçamentária, submetendo-os à aprovação da Mantenedora; 

X. Manifestar sobre o Plano de Carreira Docente e do Pessoal Técnico-Administrativo; 

XI. Aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e os programas de pós-graduação, 

observadas as diretrizes gerais pertinentes; 

XII. Aprovar políticas, programas e projetos de pesquisa científica, de extensão e de produção 

artística e cultural; 

XIII. Fixar o número de vagas dos cursos de graduação de acordo com a capacidade institucional 

(dimensão do corpo docente e infraestrutura) e as exigências legais; 

XIV. Acompanhar a execução da política educacional da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, 

propondo medidas que sejam necessárias ao seu desenvolvimento e aperfeiçoamento; 

XV. Aprovar os planos experimentais de ensino e de verificação do aproveitamento acadêmico, 

mediante deliberação de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos seus membros; 

XVI. Regulamentar o afastamento de docente, para fins de estudo ou de cooperação técnica;  

XVII. Aprovar assinatura de acordos, convênios e contratos, destinados ao ensino, à pesquisa e à 

extensão na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, sempre que houver implicações 

financeiras e alteração do planejamento orçamentário; 

XVIII. Decidir sobre os requerimentos que lhe forem submetidos, em matéria administrativa, de 

ensino, pesquisa e extensão, bem como os recursos contra decisões do Reitor e de órgãos 

colegiados; 

XIX. Fixar normas complementares para todas as atividades acadêmicas, especialmente para 

verificação do aproveitamento acadêmico, estágios, matrículas, transferências e estabelecer 

calendário acadêmico e outros assuntos de sua competência; 

XX. Aprovar a criação, a regulamentação, a suspensão ou a extinção de cursos; 

XXI. Aprovar as normas para o processo seletivo de docentes e/ou discentes; 

XXII. Aprovar as normas para seleção, admissão e exercício da Monitoria e Estágio, bem como a 

seleção e concessão de Bolsas de Iniciação Científica ou de Extensão; 

XXIII. Deliberar sobre questões omissas neste Estatuto.  

 

Art. 12.  O funcionamento do CONSUNI observará as seguintes determinações:  

I. O quórum para deliberação do CONSUNI é o da maioria de seus membros, em 1ª convocação, 

e com qualquer número dos seus membros, em 2ª convocação, sendo as decisões tomadas 

pela maioria simples dos presentes à sessão, salvo quando este Estatuto exigir outro quórum 

para aprovação; 

II. O(a) presidente(a) participa da votação e, no caso de empate, terá o voto de qualidade; 

III. As reuniões se realizam em datas pré-fixadas ou convocadas com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, na primeira convocação, ou de 24 (vinte e quatro) horas, na segunda, 

constando da convocação a pauta dos assuntos, acompanhadas do conteúdo que será 

analisado; 



9 

 

IV. Das reuniões, são lavradas as atas correspondentes, pelo (a) Secretário (a) respectivo(a), as 

quais devem ser aprovadas pelos membros presentes, preferencialmente, na mesma reunião 

e, não sendo possível, na reunião subsequente; 

V. As decisões devem ser homologadas por meio de resoluções, assinadas pelo (a) presidente(a). 

Parágrafo Único – Das decisões do CONSUNI cabe recurso ao Conselho de Educação competente, 

por estrita arguição de ilegalidade. 

 

Art. 13. O Conselho Universitário delibera em plenário e nas Câmaras de Administração; Graduação; 

Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu; Extensão, nos termos do Regimento Geral. 

Parágrafo Único – As decisões das Câmaras são homologadas pelo plenário do Conselho 

Universitário. 

 

Art. 14. As Câmaras de que trata o artigo anterior tem a seguinte composição: 

 

§1º A Câmara de Administração será composta pelos seguintes membros: 

I. Reitor, como seu presidente; 

II. Assessor Administrativo; 

III. Pró-Reitor de Graduação; 

IV. Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

V. Um membro do CONSUNI, representante do corpo técnico-administrativo. 

 

§2º A Câmara de Graduação será composta pelos seguintes membros: 

I. Pró-Reitor de Graduação, como seu presidente; 

II. Assessor de Graduação;  

III. Um membro do CONSUNI, representante discente; 

IV. Um membro do CONSUNI, representante docente. 

 
§3º A Câmara de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu será composta pelos seguintes membros: 

I. Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, como seu presidente; 

II. Assessor de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu;  

III. Um membro do CONSUNI, representante discente; 

IV. Um membro do CONSUNI, representante docente. 

 
§4º A Câmara de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu será composta pelos seguintes membros: 

I. Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, como seu presidente; 

II. Assessor de Extensão;  

III. Um membro do CONSUNI, representante discente; 

IV. Um membro do CONSUNI, representante docente. 
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SEÇÃO II 

DA REITORIA 

 

Art. 15. A Reitoria, órgão executivo máximo de administração superior que superintende, coordena e 

fiscaliza a execução de todas as atividades da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, é exercida 

pelo Reitor(a). 

§ 1º. A Reitoria, na consecução de suas atividades, conta com uma Pró-Reitoria de Pós Graduação, 

Pesquisa e Extensão e uma Pró-Reitoria de Graduação.  

§ 2º. Os(As) Pró-Reitores(as) são de livre nomeação do(a) Reitor(a), com homologação do Conselho 

Universitário, preferencialmente dentre professores da Instituição que tenham efetivo tempo de 

trabalho há, pelo menos, 03 (três) anos. 

§ 3º. A estrutura e funcionamento da Reitoria são regulamentados em Regimento próprio, nos termos 

do Regimento Geral. 

 

Art. 16. A Reitoria da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE é exercida pelo(a) Reitor(a), 

designado(a) pela Mantenedora, dentre personalidades dotadas de ampla experiência no Magistério 

Superior e/ou em Administração do Ensino Superior, com mandato de 03 (três) anos, permitida a 

recondução. 

Parágrafo Único – O Reitor é substituído nas suas ausências temporárias ou em seus eventuais 

impedimentos por um dos Pró-Reitores por ele designado. 

 

Art. 17. São atribuições do Reitor (a): 

I. Representar a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, na esfera de sua competência, em 

juízo e fora dele;  

II. Exercer a administração superior, o poder disciplinar no âmbito de sua competência, a 

coordenação e supervisão das atividades da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE e a 

gestão das finanças, em conformidade com o orçamento aprovado pela Entidade Mantenedora; 

III. Convocar e presidir as reuniões do CONSUNI;  

IV. Promover o intercâmbio da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE com a comunidade e 

instituições congêneres;  

V. Zelar pela fiel observância deste Estatuto, do Regimento Geral, dos Regulamentos e demais 

normas internas, propondo ao CONSUNI as alterações que se fizerem necessárias;  

VI. Submeter ao CONSUNI, depois de esgotadas as instâncias próprias, os recursos ou 

representações de professores, funcionários ou alunos, de acordo com a matéria neles arguida;  

VII. Nomear os membros do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) de cada curso, da Comissão Permanente do Processo Seletivo e da Comissão Própria 

de Avaliação; 

VIII. Conferir graus e assinar juntamente com os Pró-Reitores, os certificados e diplomas relativos 

aos Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 

IX. Elaborar a proposta orçamentária e submetê-la a aprovação do CONSUNI; 
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X. Propor incentivos funcionais ao pessoal docente e técnico-administrativo, ajustados às 

disponibilidades orçamentárias e financeiras, para aprovação da Entidade Mantenedora; 

XI. Firmar convênios, acordos entre a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE e entidades ou 

instituições públicas e privadas, nacionais e/ou internacionais, após referendo da Entidade 

Mantenedora; 

XII. Destituir os titulares dos cargos executivos da administração acadêmica, a qualquer tempo; 

XIII. Submeter ao CONSUNI e à Entidade Mantenedora os relatórios de atividade e prestação de 

contas anuais da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE; 

XIV. Editar e fazer publicar as resoluções decorrentes das deliberações do CONSUNI; 

XV. Proceder à lotação do pessoal Docente e Técnico-Administrativo nos órgãos da Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE; 

XVI. Designar os Coordenadores de Curso; 

XVII. Propor políticas, diretrizes, orçamento e estratégias de ação visando a indissociabilidade das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e submetê-las à aprovação do CONSUNI; 

XVIII. Propor as políticas e diretrizes de modernização tecnológica e informatização da Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE; 

XIX. Encaminhar às autoridades competentes as providências necessárias para recredenciamento 

institucional, observando os prazos determinados na legislação; 

XX. Encaminhar às autoridades competentes as providências necessárias para 

reconhecimento/renovação de reconhecimento de cursos observando os prazos determinados 

na legislação; 

XXI. Definir, observando a proposta orçamentária, o Quadro de Vagas da Carreira Docente; 

XXII. Tomar decisões excepcionais ad-referendum do CONSUNI, submetendo-as à apreciação 

deste órgão na primeira reunião subsequente; 

XXIII. Determinar, se necessário, a instauração de inquérito administrativo e julgar as infrações 

praticadas pela comunidade acadêmica da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE; 

XXIV. Suspender, de forma cautelar, o funcionário a quem se impute infração administrativa, em 

situações em que a manutenção do exercício do cargo/função pode acarretar prejuízos à 

investigação ou ao bom relacionamento com os demais membros da comunidade acadêmica; 

XXV. Propor o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

XXVI. Designar o(a) chefe do Gabinete e dos demais componentes da Reitoria;  

XXVII. Desempenhar outras atribuições que decorram de sua função ou responsabilidade. 

Parágrafo Único – As deliberações do(a) Reitor(a), não oriundas do CONSUNI, serão feitas por 

Portaria. 

 

Art. 18 São atribuições dos Pró-Reitores: 

 

§1º Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: 

I. Promover o contínuo aperfeiçoamento dos cursos de pós-graduação, atividades de pesquisa e 

extensão; 
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II. Planejar as ações/investimentos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão com 

periodicidade semestral; 

III. Presidir as Câmaras de Pesquisa e Extensão do CONSUNI; 

IV. Realizar a gestão das assessorias de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu e de Pesquisa e 

Pós-Graduação Stricto Sensu; 

V. Zelar pela gestão colegiada dos processos acadêmicos relacionados aos cursos de pós 

graduação, pesquisa e extensão universitária; 

VI. Compor a equipe de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

VII. Participar da construção conjunta das Políticas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão;  

VIII. Coordenar a execução das Políticas Institucionais definidas no PPI da Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE;  

IX. Propor diretrizes para a elaboração, implantação e execução dos cursos de pós-graduação, 

das atividades relacionadas à pesquisa e da extensão universitária; 

X. Elaborar o plano de trabalho da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão no início 

de sua gestão e submetê-lo à apreciação e aprovação da Reitoria; 

XI. Apresentar relatórios das atividades da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

quando solicitado por órgãos superiores;  

XII. Organizar o calendário acadêmico dos Programas de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu. 

XIII. Coordenar a organização acadêmica e os processos relativos aos cursos de pós-graduação, 

exercendo o controle de desempenho docente e discente nestes cursos; 

XIV. Coordenar e Supervisionar a organização da pesquisa institucional; 

XV. Supervisionar as atividades de coordenação dos cursos de pós-graduação; 

XVI. Organizar, com base no Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, Projeto Pedagógico 

Institucional, PPI, assim como nos Projetos Pedagógicos de Cursos, PPC, o planejamento das 

áreas de pesquisa, cursos de pós-graduação e extensão universitária, encaminhando aos 

órgãos competentes para apreciação e/ou para aprovação; 

XVII. Propor normas para elaboração e publicação de trabalhos científicos, dissertações e teses;  

XVIII. Assinar diplomas e certificados de cursos de pós-graduação e extensão expedidos pela 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE; 

XIX. Emitir parecer, sobre propostas dos programas e cursos de pós-graduação com suas 

alterações, bem como sobre propostas/projetos de pesquisa encaminhando-as aos órgãos 

competentes; 

XX. Participar dos processos de avaliação acadêmica dos cursos de pós-graduação; 

XXI. Publicar guias acadêmicos dos cursos de pós-graduação; 

XXII. Apoiar a captação de recursos para a pesquisa; 

XXIII. Supervisionar o registro de pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE; 

XXIV. Zelar pelos aspectos da propriedade intelectual da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE; 

XXV. Cumprir e fazer cumprir as decisões emanadas dos órgãos superiores; 
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XXVI. Participar dos processos de seleção para contratação de Coordenadores de Cursos de Pós-

Graduação, assim como de Docentes e Pesquisadores no âmbito da Pós-graduação e 

Pesquisa; 

XXVII. Participar das reuniões do CONSUNI e outros órgãos colegiados, com direito a voz e voto, e 

desempenhar as atividades que lhes forem conferidas; 

XXVIII. Estabelecer procedimentos para a divulgação dos trabalhos de Iniciação Científica;  

XXIX. Substituir o Reitor, por delegação;  

XXX. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, metas e 

indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade;  

XXXI. Exercer outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas pelo Reitor; 

XXXII. Zelar pelo correto encaminhamento dos procedimentos de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão em conformidade com as normas estabelecidas pelo CONSUNI e pela legislação 

pertinente. 

 

§2º Pró-Reitor de Graduação:  

I. Promover o contínuo aperfeiçoamento dos cursos de graduação; 

II. Planejar as ações/investimentos da Pró-Reitoria de Graduação com periodicidade semestral;  

III. Presidir a Câmara de Graduação do CONSUNI; 

IV. Realizar a gestão da Assessoria de Graduação e demais órgãos, serviços e setores ligados à 

Pró-Reitoria de Graduação; 

V. Zelar pela gestão colegiada dos processos acadêmicos relacionados aos cursos de graduação; 

VI. Compor a equipe de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI;  

VII. Participar da construção conjunta das Políticas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão;  

VIII. Coordenar a execução das Políticas Institucionais definidas no PPI da Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE;  

IX. Coordenar a elaboração de planos e programas de ensino em todas as modalidades e níveis, 

implementá-los e monitorá-los;  

X. Propor diretrizes para a elaboração, implantação e execução dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação obedecidas as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da 

Educação; 

XI. Elaborar o plano de trabalho da Pró-Reitoria de Graduação no início de sua gestão e submetê-

lo à apreciação e aprovação da Reitoria; 

XII. Apresentar relatórios das atividades da Pró-Reitoria de Graduação quando solicitado por 

órgãos superiores; 

XIII. Promover a integração das atividades acadêmicas, com objetivo de aprimorar o ensino de 

graduação presencial e a distância e sua interseção com a Pós-graduação; 

XIV. Compartilhar as experiências obtidas nos cursos de graduação presencial com os cursos de 

graduação a distância;  

XV. Institucionalizar o sistema interno de avaliação como processo permanente, que permita 

retroalimentar o processo de ensino-aprendizagem;  
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XVI. Emitir parecer sobre proposta de projetos pedagógicos de cursos, encaminhando-as aos 

órgãos competentes para aprovação;  

XVII. Supervisionar as atividades da Biblioteca Central e Setorial; 

XVIII. Planejar e fazer executar os processos seletivos para admissão de docentes e/ou discentes 

para a graduação;  

XIX. Supervisionar as atividades da Secretaria Acadêmica e demais órgãos e/ou serviços vinculados 

à Pró-Reitoria de Graduação;  

XX. Elaborar o Catálogo de Informações sobre os cursos oferecidos pela Instituição e o Calendário 

Acadêmico;  

XXI. Coordenar a organização acadêmica e os processos relativos aos cursos de graduação, 

exercendo o controle de desempenho docente e discente nestes cursos; 

XXII. Supervisionar as atividades de coordenação dos cursos de graduação;  

XXIII. Assinar diplomas e certificados de cursos de graduação expedidos pela Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE;  

XXIV. Emitir parecer, sobre propostas relacionadas a novos cursos de graduação e ou alterações nos 

cursos existentes; 

XXV. Publicar guias acadêmicos dos cursos de graduação; 

XXVI. Acompanhar os processos das avaliações externas da Instituição e dos cursos; 

XXVII. Cumprir e fazer cumprir as decisões emanadas dos órgãos superiores;  

XXVIII. Participar das reuniões do CONSUNI e outros órgãos colegiados, com direito a voz e voto, e 

desempenhar as atividades que lhes forem conferidas;  

XXIX. Substituir o Reitor, por delegação;  

XXX. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, metas e 

indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade; 

XXXI. Exercer outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas pelo Reitor; 

XXXII. Zelar pelo correto encaminhamento dos procedimentos da graduação em conformidade com 

as normas estabelecidas pelo CONSUNI e pela legislação pertinente.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO 

 

SEÇÃO I 

DA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

Art. 19. A administração de cada Curso é exercida por: 

I. Órgão Deliberativo e Normativo: Colegiado de Curso. 

II. Órgão avaliativo, consultivo e propositivo: Núcleo Docente Estruturante - NDE. 

III. Órgão Executivo: Coordenação do Curso. 
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SUBSEÇÃO I 

DO COLEGIADO DO CURSO 

 

Art. 20. O Colegiado do Curso é o órgão normativo e deliberativo, em matéria acadêmica operacional, 

administrativa e disciplinar, que congrega professores que exercem atividades acadêmicas no curso e 

a representação discente prevista em lei. 

§ 1º. O Colegiado do Curso tem a seguinte composição: 

I. Coordenador(a) de Curso como seu (sua) presidente(a); 

II. 1 (um) docente representante de cada período em que ministre aula no curso, resguardadas 

as áreas de formação geral, profissional, prática dentre outras contempladas no currículo e 

diretrizes do curso; 

III. 1(um) representante discente, indicado por seus pares ou por órgão representativo do curso, 

dentre os alunos regularmente matriculados no curso e que tenha satisfatório desempenho 

acadêmico; 

IV. 1(um) representante da comunidade externa vinculada a área de atuação do curso ou órgão 

de classe. 

§ 2º. O mandato dos membros do colegiado de curso será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado 

por mais 2 (dois) anos. 

 

SUBSEÇÃO II 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

Art. 21. O Núcleo Docente Estruturante – NDE constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica 

de cada Curso de Graduação, com atribuições consultivas, propositivas e avaliativas sobre matéria 

de natureza acadêmica, responsável pela criação, implantação, consolidação, atualização e 

adequação à legislação vigente do Projeto Pedagógico de cada curso.  

 

Art. 22. O NDE será constituído por, no mínimo, 5 (cinco) docentes do Curso, incluído(a) o(a) 

coordenador(a), que o presidirá. 

 

Art. 23. Os representantes docentes no NDE serão indicados(as) pelo(a) coordenador(a) do curso, 

para aprovação e nomeação pelo(a) Reitor(a). 

 

Art. 24. O NDE deverá: 

I. Ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu; 

II. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 

20% em tempo integral; 
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Parágrafo Único – Deverá ser definida pela coordenação de curso estratégia de renovação periódica 

dos integrantes do NDE de modo a assegurar a continuidade no processo de acompanhamento do 

curso. 

 

 

SUBSEÇÃO III 

DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Art. 25. Cada curso é coordenado por profissional da área específica ou afim, com experiência no 

ensino superior, designado(a) pelo(a) Reitor(a), após ser selecionado através de processo seletivo. 

Parágrafo Único – Um mesmo profissional poderá ser designado(a) pelo(a) Reitor(a) para coordenar 

cumulativamente mais de um curso. 

 

 

TÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE 

 

 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

 

Art. 26. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE programa as atividades de Ensino, integradas às 

de Pesquisa e de Extensão e as desenvolve através dos seguintes cursos e programas: 

I. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente 

e tenham sido classificados em processo seletivo; 

II. De pós-graduação lato Sensu, presencial, semipresencial ou em EaD, compreendendo 

cursos de especialização, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 

atendam a outras exigências estabelecidas para cada curso; 

III. De pós-graduação Stricto Sensu, presencial ou outra modalidade permitida em lei, 

compreendendo programas de mestrado e doutorado, abertos a candidatos diplomados em 

cursos de graduação e que atendam a outras exigências estabelecidas para cada programa; 

IV. Extensão, compreendendo curso de aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos que 

atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso; 

V. Cursos sequenciais, compreendendo diversos campos do saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em edital ou 

normas internas específicas, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 
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CAPÍTULO II 

DA PESQUISA 

 

Art. 27. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE desenvolve a pesquisa como função indissociável 

do ensino e da extensão, com o fim de ampliar, criar, adaptar e construir conhecimento e entende a 

pesquisa como condição para a existência e consolidação dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

 

CAPÍTULO III 

DA EXTENSÃO 

 

Art. 28. A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE estende à comunidade, sob forma de programas, 

projetos, cursos, serviços e eventos os resultados de estudos e de pesquisa/iniciação científica que lhe 

sejam inerentes, tendo como beneficiária de seu potencial toda a região imediatamente interessada em 

seu plano de atividades. 

§ 1º. As atividades de extensão da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE são exercidas pelos 

Cursos em articulação com a Assessoria de Extensão, unidade integrante da Pró-Reitoria  de Pós 

Graduação, Pesquisa e Extensão.  

§ 2º. Em seu projeto de extensão, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE disponibiliza sua 

capacidade de prestação de serviços, assessoria e consultoria, nas diversas áreas de atuação, sob 

forma de convênios de participação mútua, contratos e similares, a ser aprovado pelo CONSUNI e 

encaminhado à aprovação da Entidade Mantenedora. 

 

 

TÍTULO IV 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

Art. 29. A Comunidade Acadêmica é constituída pelos docentes, discentes e pessoal técnico-

administrativo. 

Parágrafo Único – Cabe à Comunidade Acadêmica, a fiel observância dos preceitos exigidos, para a 

manutenção da ordem, da dignidade e da disciplina na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 30. O Corpo Docente da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE é constituído por professores, 

segundo as normas que regulam o plano de carreira institucional.  

 

Art. 31. O Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE dispõe sobre o regime de 

trabalho, direitos e deveres, do Corpo Docente, observada a legislação pertinente. 
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CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 32. O Corpo Discente da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE é constituído de alunos 

regularmente matriculados em seus cursos e programas na forma do Regimento Geral e deste Estatuto. 

§ 1º. O Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE dispõe sobre o regime 

acadêmico, direitos e deveres do Corpo Discente, observada a legislação pertinente. 

§ 2º. Aos alunos regulares compete organizar o seu Diretório Central de Estudantes – DCE, os 

Diretórios Acadêmicos - DA's ou Centros Acadêmicos - CA's, na forma da legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 33. Constituem o Corpo Técnico-Administrativo da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, os 

funcionários contratados para esta categoria e que prestam serviços de apoio técnico, administrativo e 

operacional, bem como de assessoramento a todos os órgãos e níveis hierárquicos da Instituição.   

Parágrafo Único – O Corpo Técnico-Administrativo da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem 

suas relações de trabalho regidas pela Legislação Trabalhista, aplicando-se às situações especiais no 

que couber, o disposto neste Estatuto e no Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE. 

 

 

TÍTULO V 

DO RELACIONAMENTO COM A MANTENEDORA 

 

 

CAPÍTULO I 

DO PATRIMÔNIO, DOS RECURSOS E REGIME FINANCEIROS 

 

Art. 34. Como Instituição mantida pela Fundação Percival Farquhar, A Universidade Vale do Rio Doce 

- UNIVALE utiliza o patrimônio e os bens da Entidade Mantenedora, por ela colocado à sua disposição, 

para o cumprimento de suas funções, provenientes de: 

I. Dotações financeiras; 

II. Mensalidades, semestralidades, anuidades e demais encargos cobrados dos alunos, em 

conformidade com as disposições legais, contratuais e normas internas;  

III. Renda da prestação de serviços; 
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IV. Subvenções, auxílios, contribuições, doações e verbas oriundas de entidades públicas ou 

privadas, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais; 

V. Os saldos de exercícios financeiros encerrados; 

VI. Arrecadações de fundos especiais que proporcionem recursos financeiros; 

VII. Rendas eventuais de qualquer natureza. 

 

 

Art. 35. As Unidades de Ensino e os órgãos de apoio, administrativos e suplementares, para fins de 

elaboração do orçamento da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, devem encaminhar 

anualmente suas propostas orçamentárias à Reitoria, que procede às análises e ajustes e encaminha 

para exame do Conselho Universitário - CONSUNI e aprovação da Entidade Mantenedora.  

 

 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 36. Para todo(a) representante docente, discente, técnico-administrativo ou da sociedade, para 

qualquer órgão colegiado, será escolhido também o suplente. 

 

Art. 37. As alterações estatutárias e regimentais, de natureza didático-pedagógica, entram em vigor no 

período letivo seguinte ao de sua aprovação, salvo decisão em contrário, plenamente justificada.   

 

Art. 38. As alterações estatutárias e regimentais de natureza administrativa entram em vigor até o prazo 

máximo de 02 (dois) anos de sua aprovação. 

 

Art. 39. Ocorrendo reestruturação que implique extinção de órgãos, unidades de ensino ou 

administrativas da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, extinguem-se automaticamente os 

mandatos e representações correspondentes. 

 

Art. 40. Os casos omissos neste Estatuto serão decididos pelo CONSUNI ou pela Reitoria, nas esferas 

de suas competências. 

 

 

 

Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha 
Reitora 


