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REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 

 

 

TÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Este Regimento Geral disciplina as atividades comuns de organização e 

funcionamento da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE nos planos 

administrativos e didático-científicos e estabelece normas gerais para os seus órgãos 

internos, além dos direitos e deveres do seu corpo docente, discente e técnico-

administrativo e o regime disciplinar. 

CAPÍTULO I  

DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE, ENTIDADE 

MANTENEDORA, MISSÃO, VISÃO, VALORES E NEGÓCIO 

 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é uma Instituição de ensino 

superior privada, reconhecida pelo Ministério da Educação e mantida pela Fundação 

Percival Farquhar, 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. 

§ 1º A atuação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem limite territorial no 

Município de Governador Valadares Minas Gerais, sendo suas atividades 

desenvolvidas em dois campi: 

I. Campus Armando Vieira (Campus I): Rua Juiz de Paz José de Lemos, nº 279, 

Bairro Vila Bretas; 

II. Campus Antônio Rodrigues Coelho (Campus II): Rua Israel Pinheiro, nº 2000, 

Bairro Universitário. 

§ 2º Com o objetivo de alcançar suas finalidades e objetivos institucionais, a 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE poderá abrir outras unidades dentro e fora 



7 

 

do município de sua sede, observadas as disposições legais e normativas atinentes, 

bem como os ordenamentos internos com a previsão para oferta de cursos a distância 

e abertura de polos de apoio presencial. 

§ 3º A ampliação da abrangência da área de atuação da UNIVALE será requerida 

junto ao MEC por meio do credenciamento institucional para oferta de Cursos de 

Graduação e de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade a distância, nos termos 

da legislação vigente. 

§ 4º O pedido de polos de EaD pela UNIVALE será realizado por meio de processos 

de aditamento ao ato de credenciamento para a modalidade de Educação a Distância.  

§ 5º O polo de EaD é uma unidade acadêmica e operacional descentralizada, podendo 

ser instalada em território nacional ou no exterior para efetivar apoio político-

pedagógico, tecnológico e administrativo às atividades educativas dos cursos e 

programas ofertados a distância, constituindo-se desse modo, um prolongamento 

orgânico e funcional da UNIVALE. 

 

 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE rege-se pelo disposto na 

Constituição da República Federativa do Brasil, pela legislação federal, pelo Estatuto 

da Entidade Mantenedora, pelo Estatuto da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE, por este Regimento Geral e demais normas internas, respeitando os 

princípios da autonomia didático-pedagógica e administrativa. 

 

  A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem como Missão: Construir e 

compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, 

éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano. 

 

 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem como Visão: Ser referência 

como instituição educacional inovadora, comunitária e inclusiva. 

 

 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem como Valores: 

Compromisso com: 

I. A excelência na formação; 

II. A responsabilidade social e ambiental; 

III. Comportamento ético; 

IV. Transparência na comunicação; 
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V. Respeito à vida e à pluralidade; 

VI. Resiliência; 

VII. Empatia; 

VIII. Cuidado com as pessoas. 

 

 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem como Negócio: A 

transformação de vidas por meio da educação. 

 

CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS, FINALIDADES E OBJETIVOS 

 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE orienta-se pelos seguintes 

princípios:   

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição;  

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber;  

III. Respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

IV. Valorização dos profissionais da educação;  

V. Garantia de padrão de qualidade;  

VI. Valorização da experiência extraescolar;  

VII. Vinculação entre a universidade, o mundo do trabalho e as práticas sociais; 

VIII. Gestão colegiada e participativa; 

IX. Unidade de patrimônio e administração; 

X. Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

XI. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

XII. Flexibilidade de métodos e critérios, para atender as diferenças individuais e 

especial atenção para as peculiaridades locais e regionais; 

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

XIV. Racionalidade de organização, com plena utilização de recursos materiais e 

humanos; 

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

docentes, discentes e administrativas. 
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 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem por finalidades:  

I. Ministrar a educação superior em todos os seus cursos e programas, e 

modalidades legalmente previstos, nas diferentes áreas de conhecimento, para 

inserção dos profissionais nos diversos setores visando ao desenvolvimento 

local, regional e nacional;  

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

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

desenvolvimento da ciência e da tecnologia nas diversas áreas do saber 

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

realimentação do processo de formação superior, geração e transferência de 

tecnologia; 

V. Cooperar com as entidades públicas e privadas na prestação de serviços à 

comunidade; 

VI. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e político-cultural da sua 

região de abrangência, como forma de promoção do bem-comum. 

 

 São objetivos gerais 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 e 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 as instituições, as 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. 
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 Para a consecução de seus objetivos, a Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE pode firmar acordos, convênios e/ou contratos com entidades públicas e 

particulares, nacionais ou internacionais, sejam instituições educacionais, científicas 

e culturais, sejam empresas produtoras de bens ou serviços. 

 

CAPÍTULO III 

DO RELACIONAMENTO COM A ENTIDADE MANTENEDORA E DA AUTONOMIA 

 A Entidade Mantenedora é responsável por prover e gerir os recursos 

financeiros da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, incumbindo-lhe tomar as 

medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando a liberdade acadêmica 

do corpo docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos, 

consultivos e executivos. 

§ 1º Dependem de aprovação da Entidade Mantenedora: 

I. O Estatuto e Regimento da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

II. O orçamento anual ou semestral da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE; 

III. A assinatura de convênios, de contratos e acordos de natureza financeira; 

IV. As decisões dos órgãos colegiados ou administrativos que impliquem em 

aumento de despesa ou redução de receita; 

V. O valor das semestralidades e/ou anuidades escolares a ser pago pelos 

discentes em contraprestação dos serviços prestados; 

VI. O valor de taxas, preços e contribuições relativo a serviços não incluídos no 

valor das semestralidades e/ou anuidades escolares. 

§ 2º A Entidade Mantenedora poderá vetar deliberações de órgãos colegiados ou 

executivos da administração da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE que 

impliquem em aumento de despesas ou surgimento de novas obrigações financeiras 

não contempladas no orçamento e que sejam incompatíveis com reprogramações do 

cronograma físico-financeiro da referida Entidade, de acordo com plano de receita, 

custeio e investimento.  
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Art. 13 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE usufrui, em relação à Entidade 

Mantenedora, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial. 

§ 1º A autonomia administrativa consiste na competência de estabelecer e executar a 

política de gestão, conforme instituído no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI; 

§ 2º 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 dos discentes; 

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

§ 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, anuidades, 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. 
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TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 14 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, para efeitos de sua 

administração, compreende: 

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. 

Parágrafo Único – Além dos órgãos de que trata este artigo, outros poderão ser 

criados por proposição do CONSUNI e autorização da Entidade Mantenedora, caso 

impliquem em aumento de despesa e nos termos do presente Regimento Geral. 

 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS SUPERIORES 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

 

Art. 15 O Conselho Universitário – CONSUNI é o órgão superior de caráter normativo 

e deliberativo em todos os assuntos acadêmicos e administrativos da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

 

Art. 16 O CONSUNI tem a seguinte composição: 

I. Reitor, como seu presidente nato; 

II. Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 
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III. Pró-Reitor de Graduação; 

IV. Assessor Administrativo; 

V. Assessorias Acadêmicas; 

VI. Coordenadores de curso; 

VII. 2 (dois) representantes docentes dos cursos na modalidade presencial; com 

mandato de 2 (dois) anos, preferencialmente eleitos por seus pares ou 

indicados por seus representantes; 

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

preferencialmente eleitos por seus pares ou indicados por seus representantes, 

dentre os discentes regularmente matriculados no curso e que tenha 

satisfatório desempenho acadêmico; 

IX. 02 (dois) representantes do corpo docente e de tutores dos cursos na 

modalidade a distância, com mandato de 2 (dois) anos, preferencialmente 

eleitos por seus pares ou indicados por seus representantes; 

X. 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo, com mandato de até 2 

(dois) anos, preferencialmente eleito por seus pares ou indicado por seus 

representantes;  

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

XII. 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 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. 

§ 2º 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). 

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

discente regularmente matriculado, ter maioridade, ter satisfatório desempenho 

acadêmico e estar em dia com seus compromissos frente à Instituição. 

 

Art. 17 Compete ao Conselho Universitário:  

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

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, nas modalidades presencial e a distância, 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; 
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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, tutores e 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 Regimento. 

Subseção I 

Do funcionamento do CONSUNI 

Art. 18 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 de seus membros, em 2ª convocação, 

sendo as decisões tomadas pela maioria simples dos presentes à sessão, salvo 

quando este Regimento exigir outro quórum para aprovação; 

II. O presidente 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, acompanhada do conteúdo que será analisado; 

IV. Das reuniões, são lavradas as atas correspondentes, pelo Secretário 

respectivo, as quais devem ser aprovadas pelos membros presentes, 
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preferencialmente, na mesma reunião e, não sendo possível, na reunião 

subsequente; 

V. As decisões devem ser homologadas por meio de resoluções, assinadas pelo 

presidente. 

 

Art. 19 As reuniões do plenário do CONSUNI são: 

I. Ordinárias bimestrais, excetuando os períodos de férias e recesso, definidas 

em calendário publicado pelo Reitor; 

II. Extraordinárias, quando convocadas pelo presidente, de ofício, ou a 

requerimento de 1/3 (um terço) dos seus membros. 

 

Art. 20 As decisões do Conselho Universitário cabem ao plenário ouvidas as 

respectivas Câmaras Técnicas, conforme dispuser o Estatuto e este Regimento Geral. 

Parágrafo Único – Os processos serão discutidos e votados em plenário após o 

parecer da respectiva Câmara, quando necessário. 

Subseção II 

Das Câmaras 

Art. 21 Constituem Câmaras de apoio ao CONSUNI: 

I. Câmara de Administração; 

II. Câmara de Graduação; 

III. Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu; 

IV. Câmara de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

Art. 22 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. 

 

Art. 23 A Câmara de Graduação será composta pelos seguintes membros: 

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

II. Assessor de Graduação;  
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III. Um membro do CONSUNI, representante discente; 

IV. Um membro do CONSUNI, representante docente. 

 

Art. 24 A Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu será composta pelos 

seguintes membros: 

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

VI. Assessor de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu;  

VII. Um membro do CONSUNI, representante discente; 

VIII. Um membro do CONSUNI, representante docente. 

 

Art. 25 A Câmara de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu será composta pelos 

seguintes membros: 

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

X. Assessor de Extensão;  

XI. Um membro do CONSUNI, representante discente; 

XII. Um membro do CONSUNI, representante docente.  

 

Art. 26 As reuniões ordinárias das Câmaras realizar-se-ão quando houver 

necessidade de parecer específico, pelo menos uma semana antes das respectivas 

reuniões do CONSUNI, sendo convocadas pelo seu respectivo presidente. 

Subseção II.I  

Da competência das Câmaras 

Art. 27 Além das competências específicas da sua área de atuação, compete às 

Câmaras emitir parecer devidamente fundamentado sobre convênios e/ou acordos de 

ordem didático-científica com instituições nacionais ou internacionais. 

 

Art. 28 Compete à Câmara de Administração: 

I. Analisar processos de natureza administrativa a serem submetidos à 

apreciação do CONSUNI emitindo parecer técnico e devidamente 

fundamentado; 

II. Propor ao Conselho Universitário normas gerais de natureza administrativa, 

observando as necessidades operacionais da Universidade Vale do Rio Doce 
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– UNIVALE e as alterações de igual natureza emitidas por órgãos federais 

competentes (CNE, MEC, INEP). 

 

Art. 29 Compete à Câmara de Graduação: 

I. Analisar processos relativos às atividades de graduação a serem submetidos à 

apreciação do CONSUNI emitindo parecer devidamente fundamentado; 

II. Propor ao CONSUNI normas gerais para a graduação, observando as 

alterações legislativas oriundas dos órgãos federais competentes (CNE, MEC, 

INEP) e os resultados das avaliações internas e externas de cursos. 

 

Art. 30 Compete à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu: 

I. Analisar processos relativos a programas e projetos de pesquisa, Iniciação 

Científica e ensino de Pós-Graduação Stricto Sensu a serem submetidos à 

apreciação do CONSUNI, emitindo parecer devidamente fundamentado; 

II. Propor ao CONSUNI normas gerais para o desenvolvimento de programas, 

projetos e atividades de pesquisa, iniciação científica e para o ensino de Pós-

Graduação Stricto Sensu, observadas as alterações legislativas oriundas dos 

órgãos federais competentes. 

 

Art. 31 Compete à Câmara de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu: 

I. Analisar processos relativos à extensão e ao ensino de Pós-graduação Lato 

Sensu e educação continuada a serem submetidos à apreciação do CONSUNI, 

emitindo parecer devidamente fundamentado; 

II. Propor ao CONSUNI normas gerais para o desenvolvimento de programas, 

projetos e atividades de extensão e de ensino de Pós-graduação Lato Sensu e 

educação continuada, observando as necessidades operacionais da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e as alterações legislativas 

oriundas dos órgãos federais competentes (CNE, MEC, INEP). 

 

 

 

 

 



19 

 

SEÇÃO II 

DO COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

Art. 32 O Colegiado de Curso, órgão deliberativo em matéria acadêmica operacional, 

administrativa e disciplinar, tem a seguinte composição: 

I. Coordenador de Curso como seu presidente; 

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 discentes 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; 

V. 1 (um) tutor quando se tratar de curso ofertado na modalidade EaD. 

Parágrafo Único – O mandato dos membros do colegiado de curso será de até 2 

(dois) anos, podendo ser prorrogado por até mais 2 (dois) anos. 

 

Art. 33 O Colegiado do Curso é presidido pelo Coordenador do Curso, que indicará o 

Secretário, a quem caberá lavrar as atas e numerá-las. 

 

Art. 34 O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente, quatro vezes a cada 

semestre letivo, ou extraordinariamente, a qualquer tempo.  

Parágrafo Único – As reuniões são convocadas por seu presidente ou por 

requerimento de 1/3 (um terço) dos seus membros. 

 

Art. 35 São atribuições do Colegiado de Curso: 

I. Aprovar: 

a)  Projeto Pedagógico do Curso, no âmbito de sua competência, cuidando da 

sua constante atualização e adequação à legislação vigente; 

b)  Projeto Pedagógico dos Cursos de Pós-graduação vinculados ao curso; 

c)  Regulamentos específicos do Curso sobre Atividades Complementares, 

Estágio, Trabalhos de Conclusão de Curso, Projetos Experimentais; 
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d) Programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 

conformidade com as Resoluções do CONSUNI, do Regimento Geral, do 

Estatuto e da legislação vigente. 

II. Emitir parecer sobre pedidos de afastamento de docentes, para realização de 

estudos no país e no exterior, sobre a distribuição de atividades de pesquisa 

e/ou extensão e sobre alteração no regime de trabalho; 

III. Receber, analisar e dar parecer a recursos em requerimentos acadêmicos dos 

discentes; 

IV. Decidir sobre os recursos apresentados pelos docentes ou discentes;  

V. Exercer, como órgão deliberativo, a jurisdição superior do Curso, em matéria 

que não seja competência privativa do Coordenador; 

VI. Referendar as decisões excepcionais ad Referendum do Colegiado do Curso, 

submetidas à sua apreciação pelo seu Presidente. 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS AVALIATIVOS, CONSULTIVOS E PROPOSITIVOS 

SEÇÃO I 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

Art. 36 A Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão responsável pela condução 

dos processos internos de avaliação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

tem sua composição e suas atribuições específicas, definidas em regulamento 

próprio, aprovado pelo Conselho Universitário. 

 

Art. 37 A CPA zela para que o Projeto de Autoavaliação institucional esteja alicerçado 

em responsabilidade, participação, comprometimento, integração, autonomia e 

permanente busca de aperfeiçoamento por meio da análise crítica de seus resultados. 

Parágrafo único – A CPA, observadas as normas e legislação vigente, deve elaborar 

periodicamente, o Relato Institucional e o Relatório de Autoavaliação Institucional. 

 

 

 



21 

 

SEÇÃO II 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

 

Art. 38 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. 39 O NDE será constituído por, no mínimo, 5 (cinco) docentes do Curso, incluído 

o coordenador, que o presidirá. 

 

Art. 40 Os representantes docentes no NDE serão indicados pelo coordenador do 

curso para aprovação e nomeação pelo Reitor. 

 

Art. 41 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. 

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. 

 

Art. 42 O afastamento do docente do NDE se dará: 

I. Por solicitação do próprio docente, mediante justificativa; 

II. Em virtude de suspensão, interrupção ou rescisão do contrato de trabalho; 

III. Por deixar de cumprir as tarefas inerentes às atribuições do NDE que lhe forem 

atribuídas; 

IV. Por decisão do Reitor, ouvido o Coordenador de Curso correspondente; 

V. Por indicação do coordenador de curso, observando a estratégia de renovação 

parcial dos integrantes. 
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Art. 43 São atribuições dos integrantes do NDE: 

I. Propor e realizar a formulação ou a reformulação do Projeto Pedagógico do 

curso para apreciação e aprovação do Colegiado do Curso; 

II. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do curso, 

propondo as correções que se apresentem necessárias à sua integral 

consecução; 

III. Propor para aprovação do Colegiado de Curso, Projetos de Pesquisa/Iniciação 

Científica, de Cursos de pós-graduação e de Nivelamento ou Atividades de 

Extensão, com vistas a tornar efetiva a aplicação, no âmbito do curso, do 

princípio da unidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

IV. Sugerir a aquisição de material didático e bibliografia para o curso; 

V. Apreciar e avaliar os Planos de Ensino elaborados pelos docentes do curso; 

VI. Analisar os resultados de avaliação interna de aprendizagem e organizar, 

quando necessário, ações de nivelamento para melhoria do processo de 

aprendizagem; 

VII. Analisar os resultados das avaliações externas e propor ações e/ou revisão de 

procedimentos acadêmicos para a melhoria da aprendizagem; 

VIII. Sugerir formas de avaliação que valorizem o conhecimento e a vivência do 

discente; 

IX. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

X. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

 

Art. 44 As reuniões do NDE serão convocadas por seu presidente ou por 1/3 de seus 

membros e atenderão às demandas das atividades previstas.  

 

Art. 45 Compete ao presidente do NDE: 

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive de qualidade; 

II. Designar um representante dentre os seus membros para secretariar e lavrar 

as atas de reuniões; 

III. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

IV. Nomear relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE; 

V. Coordenar a integração do NDE com o CONSUNI e demais órgãos da 

Instituição. 
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Art. 46 As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

na maioria dos membros presentes. 

Parágrafo Único – Todas as decisões do NDE serão registradas em ata. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

SEÇÃO I 

DA REITORIA 

 
Art. 47 A Reitoria, órgão executivo máximo de administração superior, superintende, 

coordena e fiscaliza a execução de todas as atividades da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE. 

 

Art. 48 Constituem órgãos ou serviços diretamente ligados à Reitoria:  

I. Gabinete; 

II. Assessoria Administrativa; 

III. Ouvidoria; 

IV. Comitê de Ética em Pesquisa; 

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

VI. Pró-Reitoria de Graduação;  

VII. Núcleo de Educação a Distância – NEaD. 

 

Art. 49 A Reitoria da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é exercida pelo 

Reitor, selecionado e nomeado pelo Conselho Diretor da Mantenedora. 

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

eventuais impedimentos por um dos Pró-Reitores por ele designado.  

 

Art. 50 Compete ao Reitor:  

I. Zelar pelo cumprimento dos objetivos e pela preservação da integridade 

institucional; 
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II. Representar a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, na esfera de sua 

competência, em juízo e fora dele;  

III. 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; 

IV. Convocar e presidir as reuniões do CONSUNI;  

V. Promover o intercâmbio da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE com a 

comunidade e instituições congêneres;  

VI. Zelar pela fiel observância deste Regimento Geral, do Estatuto e demais 

normas internas, propondo ao CONSUNI as alterações que se fizerem 

necessárias; 

VII. Submeter ao CONSUNI, após esgotadas as instâncias próprias, os recursos ou 

representações de docentes, funcionários ou discentes, de acordo com a 

matéria neles arguida;  

VIII. 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; 

IX. Conferir graus e assinar juntamente com os Pró-Reitores os certificados e 

diplomas relativos aos Cursos de Graduação e Pós-graduação; 

X. Elaborar a proposta orçamentária e submetê-la a aprovação do CONSUNI; 

XI. Propor incentivos funcionais ao pessoal docente e técnico-administrativo, 

ajustados às disponibilidades orçamentárias e financeiras, para aprovação da 

Entidade Mantenedora; 

XII. 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; 

XIII. Destituir os titulares dos cargos executivos da administração acadêmica a 

qualquer tempo; 

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

prestação de contas semestrais da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

XV. Editar e fazer publicar as resoluções decorrentes das deliberações do 

CONSUNI; 
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XVI. Proceder à lotação do pessoal Docente e Técnico-Administrativo nos órgãos 

da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

XVII. Designar os Coordenadores de Curso; 

XVIII. Propor políticas, diretrizes, orçamento e estratégias de ação visando à 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa, extensão e submetê-las 

à aprovação do CONSUNI; 

XIX. Propor as políticas e diretrizes de modernização tecnológica e informatização 

da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

XX. Encaminhar às autoridades competentes as providências necessárias para o 

credenciamento e recredenciamento institucional nas modalidades presencial 

e EaD; 

XXI. Encaminhar às autoridades competentes as providências necessárias para 

autorização de cursos EaD, reconhecimento/renovação de reconhecimento de 

cursos, observando os prazos determinados na legislação; 

XXII. Definir, observando a proposta orçamentária, o Quadro de Vagas da Carreira 

Docente; 

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

apreciação deste órgão na primeira reunião subsequente; 

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

infrações praticadas pelo corpo social da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE; 

XXV. 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; 

XXVI. Propor o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

XXVII. Designar o chefe do Gabinete e dos demais componentes da Reitoria; 

XXVIII. Desempenhar outras atribuições que decorram de sua função ou 

responsabilidade. 

Parágrafo Único – As deliberações do Reitor não oriundas do CONSUNI serão feitas 

por Portaria. 

 

Art. 51 O Reitor, excepcionalmente, pode vetar decisão do CONSUNI até três (03) 

dias úteis de decorrência da sessão respectiva.  
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§ 1º Vetada uma decisão, o CONSUNI será imediatamente convocado para ter ciência 

das razões do veto e definir pela sua aprovação ou rejeição, em sessão a ser realizada 

no prazo de 10 (dez) dias.  

§ 2º A rejeição do veto, pelo mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros do CONSUNI, 

importará na manutenção da decisão colegiada, desde que não contrarie legislação 

competente.  

 

Art. 52 O Reitor poderá ter solicitada sua destituição pelo CONSUNI, nos seguintes 

casos:  

I. Improbidade administrativa, comprovada por meio de processo administrativo, 

assegurado amplo direito de defesa;  

II. Prática de ato, definido em lei como crime, após condenação transitada em 

julgado.  

Parágrafo Único – Concluído o processo, a decisão do CONSUNI será enviada à 

Entidade Mantenedora para deliberação final.  

Subseção I 

Do Gabinete 

Art. 53 Compete ao Gabinete:  

I. Supervisionar os serviços da secretaria executiva da Reitoria; 

II. Prestar apoio, assistência e assessoria imediatos ao Reitor; 

III. Estabelecer a comunicação administrativa entre a Reitoria e os diversos 

Órgãos, Setores e Serviços da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

para o cumprimento pleno dos ordenamentos e instruções da Reitoria. 

 

Art. 54 O Gabinete será chefiado por profissional habilitado em sua área de atuação 

e designado pelo Reitor. 

Subseção II 

Da Assessoria Administrativa 

Art. 55 A Assessoria Administrativa é órgão auxiliar do Reitor na coordenação e 

administração geral da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e é constituída 
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pelo Assessor Administrativo e pelos responsáveis dos setores a ela ligados 

diretamente. 

Parágrafo Único – São diretamente ligados à Assessoria Administrativa: 

I. Núcleo de Informação e Comunicação; 

II. Pesquisador/Procurador Educacional Institucional. 

 

Art. 56 Compete ao Assessor Administrativo:  

I. Planejar junto ao Reitor as ações/investimentos coerentes com o Plano de 

Metas e Ações; 

II. Elaborar diretrizes gerais de planejamento e administração;  

III. Propor programas de trabalho e promover a execução dos que forem 

aprovados;  

IV. Responsabilizar-se pela elaboração do orçamento a ser apreciado pelo 

CONSUNI e pela Entidade Mantenedora;  

V. Apoiar e supervisionar a elaboração de projetos destinados à obtenção de 

financiamentos de organismos nacionais e internacionais;  

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

PDI;  

VII. Supervisionar a cotação/aquisição de equipamentos e materiais didáticos 

aprovados nos planejamentos semestrais e monitorar a entrega nos setores 

devidos;  

VIII. Elaborar estudos de viabilidade econômica de cursos;  

IX. Analisar as planilhas de custos dos cursos a serem ofertados; 

X. Realizar estudos e organizar informações para subsidiar a formação do custo 

dos serviços;  

XI. Responsabilizar-se pelo Balanço Social;  

XII. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, 

metas e indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade; 

XIII. Coordenar as atividades de recepção, telefonia, vigilância e serviços gerais; 

XIV. Supervisionar as atividades de Recursos Humanos da Instituição; 

XV. Supervisionar as atividades administrativas da Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE; 

XVI. Exercer outras atribuições que decorram de sua área de atuação ou delegadas 

pelo Reitor. 
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Art. 57 O Assessor Administrativo é designado pelo Reitor, dentre profissionais com 

formação e experiência profissional compatíveis com a função.  

Subseção II.I 

Do Núcleo de Informação e Comunicação 

Art. 58 O Núcleo de Informação e Comunicação é órgão encarregado de coletar, 

organizar, analisar e sistematizar o conjunto de informações acadêmico-

administrativas produzidas na instituição, constituindo uma interface operacional entre 

os diversos setores institucionais, instrumentalizando a gestão acadêmico-

administrativa. 

 

Art. 59 Compete ao Reitor a designação do responsável pelo Núcleo de Informação 

e Comunicação, devendo recair a escolha em profissional devidamente habilitado na 

área de Sistemas e Tecnologias da Informação. 

 

Art. 60 Compete ao Núcleo de Informação e Comunicação: 

I. Subsidiar a administração acadêmica em todas as suas necessidades e nos 

processos decisórios com dados e informações; 

II. Executar e acompanhar a implementação das políticas e propostas 

formalmente estabelecidas para a adequação dos processos internos de 

informação; 

III. Sugerir alternativas de tecnologia e software integrados de gestão, aliadas às 

necessidades dos processos e das estruturas institucionais; 

IV. Sistematizar o uso de dados e informação focados em processos e resultados, 

atendendo aos compromissos da Instituição; 

V. Garantir a consistência dos dados gerados, permitindo a transformação em 

informações gerenciais qualificadas para o processo decisório; 

VI. Propiciar maior confiabilidade, consistência e precisão dos dados, monitorados 

em tempo real, com diminuição do retrabalho; 

VII. Subsidiar com dados os setores e unidades institucionais, durante os 

processos de Credenciamento e Recredenciamento da Instituição, de 

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos; 
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VIII. Analisar e sugerir o desenvolvimento de sistemas/banco de dados gerenciais 

para suporte à decisão e com aplicações web, gerando ferramentas para 

disponibilizar informações e relatórios com análise e tratamento estatístico para 

administração acadêmica; 

IX. Propor projetos de sistemas gerenciais de Tecnologia da Informação - TI; 

X. Disponibilizar à comunidade interna e externa informações sobre os processos 

acadêmico-administrativos que são realizados neste núcleo. 

Subseção II.II 

Do Pesquisador/Procurador Educacional Institucional 

Art. 61 O Pesquisador/Procurador Educacional Institucional – PI é o responsável 

pelas informações dos cadastros oficiais e dos processos regulatórios 

correspondentes, bem como pelos elementos de avaliação, incluídas as informações 

necessárias à realização de processos externos de avaliação de discentes. 

§ 1º O PI é investido de poderes para prestar informações em nome da Instituição, por 

ato de seu representante legal ao identificá-lo no sistema e-MEC ou outro que vier a 

substituí-lo, articulando-se, na instituição, com os responsáveis pelos demais sistemas 

de informações; 

§ 2º As informações prestadas pelo PI presumem- se válidas para todos os efeitos 

legais; 

§ 3º Ao PI compete designar o Auxiliar Institucional – AI; 

§ 4º O PI é designado pelo Reitor. 

 

Art. 62 Compete ao Pesquisador/Procurador Educacional Institucional, nos termos da 

Portaria Normativa/MEC nº 23, de 1º de dezembro de 2010, que altera os dispositivos 

da Portaria Normativa 40, de 12 de dezembro de 2007: 

I. Manter interlocução com todos os órgãos e setores ligados às atividades de 

regulação e acompanhamento da Educação junto ao Ministério da Educação - 

MEC, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira 

– INEP e ao Conselho Nacional de Educação – CNE; 

II. Estar atualizado com as normas e diretrizes do MEC e seus órgãos, como 

forma de assessorar decisões, apontando mudanças necessárias para 

atendimento das novas diretrizes; 
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III. Interpretar mudanças no sistema educativo, dando suporte às atividades 

acadêmicas e administrativas da Instituição; 

IV. Atuar proativamente, apontando necessidades, oportunidades e 

direcionamentos, relacionados às atividades acadêmicas e administrativas; 

V. Dar conhecimento, a todas as instâncias da Instituição, da legislação do ensino 

superior;  

VI. Atuar junto ao Departamento de Informática e de Sistemas e Gestão da 

Informação – DISGI e ao Núcleo de Informação e Comunicação com o objetivo 

de sistematizar informações e manter um Banco de Dados que dê suporte ao 

desenvolvimento das atividades do PI, especialmente no sistema do Censo da 

Educação Superior e do Exame Nacional do Desempenho de Estudantes – 

ENADE; 

VII. Ter conhecimento e participar de todo o fluxo do processo avaliativo da 

Instituição; 

VIII. Manter atualizados os dados da Entidade Mantenedora, da mantida e os dados 

cadastrais dos cursos; 

IX. Manter atualizados os endereços da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE; 

X. Solicitar encerramento de avaliação e arquivamento de processo; 

XI. Manter atualizado o cadastro de docentes/tutores da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE; 

XII. Manter atualizado o cadastro de componentes educacionais da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

XIII. Responder diligências; 

XIV. Impugnar relatórios de avaliação; 

XV. Interpor recursos; 

XVI. Propor medidas de melhoria de cursos; 

XVII. Firmar protocolo de compromisso; 

XVIII. Protocolizar pedidos de credenciamento e recredenciamento da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

XIX. Protocolizar pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos; 

XX. Preencher Formulários Eletrônicos de avaliações, bem como prestar 

informações institucionais ao Censo da Educação Superior; 
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XXI. Desempenhar todas as atividades inerentes aos processos regulatórios 

relacionados à Instituição;  

XXII. Compor a equipe de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI; 

XXIII. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, 

metas e indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade; 

XXIV. Exercer as demais atribuições inerentes ao cargo. 

Subseção III 

Da Ouvidoria 

Art. 63 Compete à Ouvidoria:  

I. Receber reclamações, sugestões, consultas, críticas e/ou elogios provenientes 

de pessoas das comunidades acadêmica e externa;  

II. Solicitar aos setores afins resposta às demandas encaminhadas; 

III. Transmitir aos solicitantes, no prazo de cinco dias úteis, a resposta recebida 

com a devida argumentação dos setores envolvidos;  

IV. Registrar solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respectivas respostas 

disponibilizadas; 

V. Encaminhar: 

a) Ao Reitor, a listagem completa das demandas registradas; 

b) Aos Pró-Reitores e aos Assessores, a listagem das solicitações ligadas às 

suas áreas; 

VI. Elaborar relatórios mensais sobre as atividades da Ouvidoria, dando-lhes 

publicidade; 

VII. Manter sempre atualizadas as informações e estatísticas referentes às suas 

atividades-fim; 

VIII. Sugerir medidas de aperfeiçoamento para a organização e o funcionamento da 

instituição à Reitoria. 

Parágrafo Único – A Ouvidoria será exercida por profissional ou profissionais com 

formação e experiência profissional compatíveis com a função. 
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Subseção IV 

Do Comitê de Ética em Pesquisa 

Art. 64 O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP é um colegiado interdisciplinar, 

subordinado diretamente ao Reitor. 

Parágrafo Único – Os membros do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP são 

designados e nomeados pelo Reitor para o desempenho de suas funções, de acordo 

com a legislação pertinente.  

 

Art. 65 O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP é o responsável pela avaliação e pelo 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos, em conformidade com as diretrizes éticas nacionais e internacionais, e tem 

por finalidade realizar revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres 

humanos, visando salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar 

do sujeito da pesquisa. 

SEÇÃO II 

DA PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Art. 66 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é o órgão responsável 

pela promoção, coordenação, orientação e controle dos processos de ensino de Pós-

graduação na modalidade presencial ou a distância, Pesquisa e Extensão 

Universitária, bem como pelo apoio ao Reitor nas atividades administrativas e 

acadêmicas. 

 

Art. 67 Constituem órgãos ou serviços diretamente ligados à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão:  

I. Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu; 

II. Assessoria de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

Art. 68 Compete ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: 

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

atividades de pesquisa e extensão; 

II. Planejar as ações/investimentos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa 

e Extensão com periodicidade semestral; 
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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;  
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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; 

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. 

 

Art. 69 O Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é designado pelo 

Reitor, preferencialmente dentre os docentes da Instituição, com formação mínima de 

mestrado, que tenham efetivo tempo de trabalho há, pelo menos, 03 (três) anos. 
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Subseção I 

Da Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu 

Art. 70 A Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu é órgão 

responsável pela supervisão, orientação e coordenação das atividades acadêmicas 

de pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Parágrafo Único – Constituem órgãos ou serviços e função diretamente ligados à 

Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu: 

I. Coordenação de Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 

II. Secretaria Geral de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu. 

 

Art. 71 O Assessor de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu é designado pelo 

Reitor, preferencialmente, dentre profissionais da Instituição, com formação mínima 

de doutorado. 

 

Art. 72 Compete ao Assessor de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu:  

I. Executar as políticas de pesquisa e Pós-graduação definidas no PPI da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e em regulamento próprio;  

II. Planejar as ações/investimentos relativos à pesquisa e Pós-graduação Stricto 

Sensu;  

III. Supervisionar, implementar e monitorar os projetos de pesquisa e programas 

de Pós-graduação Stricto Sensu;  

IV. Promover a articulação da pesquisa com a Pós-graduação Lato Sensu, a 

graduação e a extensão;  

V. Promover a integração das atividades acadêmicas, objetivando o 

aprimoramento do ensino de Pós-graduação Stricto Sensu e sua interseção 

com a graduação;  

VI. Acompanhar o sistema interno de avaliação acadêmica, dos cursos de Pós-

graduação Stricto Sensu como processo permanente, que permita 

retroalimentar o processo de ensino-aprendizagem;  

VII. Pronunciar-se sobre projetos de pesquisa/iniciação científica, encaminhando-

os à aprovação dos órgãos competentes;  
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VIII. Emitir parecer sobre propostas de projetos pedagógicos de cursos de Pós-

graduação Stricto Sensu e suas alterações, encaminhando-as aos órgãos 

competentes para aprovação;  

IX. Supervisionar as atividades de Pós-graduação Stricto Sensu e de 

pesquisa/iniciação científica;  

X. Monitorar a busca de fontes financiadoras e de fomento à pesquisa pelos 

proponentes dos projetos aprovados pelo CONSUNI;  

XI. Propor convênios para execução de projetos de pesquisa/Iniciação Científica;  

XII. Estabelecer procedimentos para a divulgação dos programas de Pós-

graduação Stricto Sensu e dos projetos de pesquisa/Iniciação Científica;  

XIII. Colaborar na elaboração do Catálogo de Informações sobre os cursos 

oferecidos pela Instituição;  

XIV. Estabelecer procedimentos para o registro acadêmico da Pós-graduação 

Stricto Sensu quando assim designado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão; 

XV. Estabelecer e registrar procedimentos inerentes aos processos próprios ligados 

a projetos de pesquisa, de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, de Iniciação 

Científica, simpósios, publicações científicas, dentre outros;  

XVI. Compor a equipe de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI;  

XVII. Exercer outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas 

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

 

Art. 73 Compete à Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu: 

I. Articular-se ao processo de pesquisa de campo para apuração de cursos em 

áreas emergentes;  

II. Manifestar-se sobre os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu que forem 

propostos, consolidando-os em projetos pedagógicos, nos termos legais;  

III. Tomar as providências necessárias à aprovação/credenciamento dos cursos 

propostos, nas instâncias superiores da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE e externas;  

IV. Monitorar a infraestrutura necessária ao funcionamento dos cursos de Pós-

graduação Stricto Sensu;  
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V. Supervisionar os atos referentes aos registros acadêmicos dos cursos de Pós-

graduação Stricto Sensu oferecidos;  

VI. Acompanhar a execução e avaliação externa dos cursos;  

VII. Zelar pela precisão dos dados inseridos na Plataforma Sucupira; 

VIII. Estimular a articulação dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu com a 

graduação, a extensão e a pesquisa;  

IX. Acompanhar o sistema de avaliação dos cursos de Pós-graduação Stricto 

Sensu, articulado à Comissão Própria de Avaliação – CPA;  

X. Elaborar o calendário acadêmico da Pós-graduação Stricto Sensu;  

XI. Supervisionar a atualização das informações acadêmicas relativas ao corpo 

docente e discente; 

XII. Outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas e 

solicitadas pela Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu.  

 

Art. 74 A Secretaria Geral de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu, setor técnico-

administrativo, é responsável pelo registro, controle e manutenção dos dados 

referentes à identidade dos discentes, à regularidade e à autenticidade de sua vida 

acadêmica. 

Parágrafo Único – O registro e controle acadêmico da Pós-graduação Stricto Sensu 

poderá ser designado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão às 

suas respectivas assessorias, quando a especificidade do serviço assim o exigir. 

 

Art. 75 À Secretaria Geral de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu compete: 

I. Atender o público em geral; 

II. Inserir dados relativos à Coleta/Capes e Plataforma Sucupira; 

III. Secretariar e apoiar o Processo Seletivo dos Cursos de Pós-graduação Stricto 

Sensu e demais eventos acadêmicos; 

IV. Secretariar o Coordenador dos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu;  

V. Atualizar o Cadastro Discente e Docente na Plataforma Sucupira;  

VI. Emitir documentos e declarações solicitadas pelos discentes da Pós-graduação 

Stricto Sensu; 

VII. Organizar os processos de qualificação de projetos e defesas de dissertações; 

VIII. Registrar as informações relativas à vida acadêmica dos discentes, quando 

assim designado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão;  
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IX. Receber e encaminhar Relatório de Bolsistas de Iniciação Científica para os 

órgãos competentes; 

X. Outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas e 

solicitadas pelo Assessor de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu. 

Subseção II 

Da Assessoria de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu 

Art. 76 A Assessoria de Extensão é órgão responsável pela supervisão, orientação e 

coordenação das atividades de extensão e da Pós-graduação Lato Sensu. 

 

Art. 77 Constituem setores ligados à Assessoria de Extensão e Pós-graduação Lato 

Sensu:  

I. Setor de Ação Comunitária,  

II. Setor de Educação Continuada; 

III. Setor de Pós-graduação Lato Sensu; 

Parágrafo Único – Os setores acima relacionados funcionam com regulamentos 

próprios devidamente aprovados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão e publicados por Portaria pelo Reitor. 

 

Art. 78 O Assessor de Extensão é designado pelo Reitor, preferencialmente, dentre 

profissionais da Instituição, com formação mínima de mestrado. 

 

Art. 79 Compete ao Assessor de Extensão:  

I. Implantar a Política de Extensão da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

II. Planejar as ações/investimentos relativos à extensão e Pós-graduação Lato 

Sensu presencial e em EaD com periodicidade semestral;  

III. Coordenar a elaboração de programas e projetos de extensão e projetos 

pedagógicos de cursos de Pós-graduação Lato Sensu; 

IV. Monitorar, supervisionar e avaliar a oferta de cursos;  

V. Estimular as atividades de extensão e de ação comunitária;  

VI. Captar as demandas sociais relacionadas às atividades de extensão;  

VII. Promover a articulação da extensão com os cursos de Pós-graduação, com a 

graduação e a pesquisa;  
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VIII. Promover a integração das atividades acadêmicas, objetivando o 

aprimoramento do ensino de Pós-graduação Lato Sensu e sua interseção com 

a graduação;  

IX. Pronunciar-se sobre projetos de extensão, encaminhando-os à aprovação dos 

órgãos competentes;  

X. Buscar fontes financiadoras e de fomento à extensão;  

XI. Estabelecer procedimentos para a divulgação dos trabalhos de extensão;  

XII. Supervisionar as atividades de extensão, cuidando da promoção da Educação 

Continuada, Ações Comunitárias e outros eventos da instituição, com especial 

atenção para os relacionados à Preservação e Promoção da Memória Cultural 

e artística da região para inserção da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE;  

XIII. Propor convênios para execução de projetos e ações de extensão;  

XIV. Estabelecer procedimentos para a divulgação das ações institucionais de 

extensão da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e de seus parceiros; 

XV. Colaborar na elaboração do Catálogo de Informações sobre os cursos 

oferecidos pela Instituição;  

XVI. Estabelecer procedimentos para matrícula e registro acadêmico da Pós-

graduação Lato Sensu quando assim designado pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão; 

XVII. Compor a equipe de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI;  

XVIII. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, 

metas e indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade; 

XIX. Exercer outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas 

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

 

SEÇÃO III 

DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Art. 80 A Pró-Reitoria de Graduação é o órgão responsável pela supervisão, 

orientação e coordenação das atividades e processos da graduação presencial e a 

distância, bem como pelo apoio ao Reitor nas atividades administrativas e 

acadêmicas. 
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Art. 81 Constituem órgãos ou serviços diretamente ligados à Pró-Reitoria de 

Graduação:  

I. Assessoria de Graduação; 

II. Biblioteca Central e Setorial; 

III. Secretaria Acadêmica. 

Parágrafo único – Os órgãos e serviços acima relacionados funcionam com 

regulamentos próprios, devidamente aprovados pela Pró-Reitoria de Graduação e 

publicados por Portaria pelo Reitor. 

 

Art. 82 Compete ao 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; 
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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;  

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; 
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XXXII. Zelar pelo correto encaminhamento dos procedimentos da graduação em 

conformidade com as normas estabelecidas pelo CONSUNI e pela legislação 

pertinente.  

 

Art. 83 O Pró-Reitor de Graduação é designado pelo Reitor, preferencialmente dentre 

os docentes da Instituição, com formação mínima de mestrado, que tenham efetivo 

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

 

Subseção I 

Da Assessoria de Graduação 

Art. 84  A Assessoria de Graduação é responsável pelo acompanhamento, 

supervisão e suporte às ações relativas às áreas estratégicas de ensino-

aprendizagem dos cursos de graduação presencial e EaD: planejamento acadêmico, 

supervisão do ensino e acompanhamento das atividades docentes, discentes e dos 

tutores dos cursos ofertados na modalidade EaD. 

 

Art. 85 O Assessor de Graduação é designado pelo Reitor, preferencialmente, dentre 

profissionais da Instituição, com formação mínima de mestrado. 

 

Art. 86 Compete ao Assessor de Graduação:  

I. Executar as políticas de ensino definidas no PPI da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE; 

II. Coordenar o sistema interno de controle de qualidade da graduação;  

III. Promover a integração das atividades acadêmicas, objetivando o 

aprimoramento do ensino da graduação e sua interseção com a extensão, com 

a pesquisa e com a pós-graduação; 

IV. Acompanhar junto ao Coordenador de Curso os processos de autorização, 

reconhecimento e de renovação de reconhecimento dos cursos; 

V. Institucionalizar o sistema interno de avaliação acadêmica como processo 

permanente, que permita retroalimentar o processo de ensino-aprendizagem;  

VI. Emitir parecer sobre propostas de projetos pedagógicos de cursos de 

graduação e suas alterações, encaminhando-as aos órgãos competentes para 

aprovação;  
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VII. Orientar o preenchimento do planejamento acadêmico;  

VIII. Colaborar na capacitação interna do corpo docente e pessoal técnico 

administrativo;  

IX. Supervisionar as atividades de ensino-aprendizagem com vista à execução do 

Projeto Pedagógico do Curso – PPC;  

X. Supervisionar o cumprimento das atividades docentes e discentes; 

XI. Elaborar, juntamente com o Pró-Reitor de Graduação, o calendário acadêmico;  

XII. Colaborar na elaboração do Catálogo de Informações sobre os cursos 

oferecidos pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

XIII. Compor a equipe de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI;  

XIV. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, 

metas e indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade; 

XV. Acompanhar o processo de contratação de docentes, em consonância com os 

requisitos legais;  

XVI. Supervisionar as ações de preenchimento do Censo da Educação Superior dos 

Módulos Discente, Docente e Cursos; 

XVII. Exercer outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas 

pelo Pró-Reitor de Graduação. 

XVIII. Propor oferta de cursos de graduação nas modalidades presencial e a 

distância, conforme demandas da comunidade local e regional e a capacidade 

instalada da instituição. 

 

Art. 87 Constituem órgãos ou serviços diretamente subordinados à Assessoria de 

Graduação:  

I. ESPAÇO A3 – Apoio ao Aluno;  

II. Setor de Gestão Pedagógica – GEPE. 

Parágrafo Único – Os órgãos e serviços acima relacionados funcionam com 

regulamentos próprios, devidamente aprovados pela Reitoria por meio de Portaria. 
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Subseção II 

Da Biblioteca Central e Setorial 

Art. 88 A Biblioteca Central e Setorial é responsável pela direção, administração e 

coordenação das unidades e dos serviços de informação de biblioteca prestados à 

comunidade acadêmica. 

 

Art. 89 Compete ao Reitor a designação da Chefia da Biblioteca Central e Setorial, 

devendo recair a escolha em profissional devidamente habilitado em Biblioteconomia, 

com registro específico no órgão de classe, e preferencialmente, com experiência no 

Ensino Superior. 

 

Art. 90 A Biblioteca Central e Setorial, organizada segundo os princípios 

internacionalmente aceitos da Biblioteconomia, rege-se por Regulamento próprio. 

 

Art. 91 Compete à Chefia da Biblioteca Central e Setorial: 

I. Administrar, organizar e coordenar unidades, sistemas e serviços da área; 

II. Participar do planejamento de recursos econômico-financeiros da Biblioteca, 

bem como do planejamento dos recursos humanos e do processo seletivo para 

a formação do quadro de pessoal da Biblioteca; 

III. Planejar, coordenar e avaliar a preservação e conservação de acervos 

documentais; 

IV. Planejar e organizar o acesso às redes globais de informação, no âmbito da 

Biblioteca Central e Setorial; 

V. Selecionar, registrar, armazenar, recuperar e difundir as informações gravadas 

em diversos meios para os usuários das informações; 

VI. Elaborar produtos de informação, bibliografias, catálogos, guias, índices e 

disseminação seletiva da informação; 

VII. Utilizar e disseminar fontes, produtos e recursos de informação de diferentes 

suportes; 

VIII. Reunir e valorar documentos e proceder ao arquivamento; 

IX. Preservar e conservar os materiais armazenados nas unidades de informação 

da Biblioteca; 
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X. Buscar, registrar, avaliar e difundir a informação com fins acadêmicos e 

profissionais; 

XI. Realizar pesquisa e estudos sobre o desenvolvimento e aplicação de 

metodologias de elaboração e utilização do conhecimento registrado; 

XII. Participar da avaliação de coleções bibliográfico-documentais; 

XIII. Realizar perícias referentes à autenticidade, antiguidade, procedência e estado 

geral de materiais impressos de valor bibliográfico; 

XIV. Participar da formulação de políticas de informação e identificar as novas 

demandas sociais de informação; 

XV. Orientar o corpo discente quanto às normas de produção de trabalho científico; 

XVI. Orientar as coordenações de curso no processo de revisão e atualização do 

acervo; 

XVII. Pesquisar e orientar as coordenações de curso no processo de aquisição e 

manutenção de periódicos; 

XVIII. Orientar a comunidade acadêmica na utilização eficiente dos recursos da 

Biblioteca; 

XIX. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico Institucional e monitorar 

objetivos, metas e indicadores vinculados aos processos sob sua 

responsabilidade; 

XX. Preencher o Censo da Educação Superior no Módulo IES/Biblioteca; 

XXI. Exercer outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas 

pelo Pró-Reitor de Graduação. 

Subseção III 

Da Secretaria Acadêmica 

Art. 92 A Secretaria Acadêmica, setor técnico-administrativo, é responsável pelo 

registro, controle e manutenção dos dados referentes à identidade dos discentes, à 

regularidade e a autenticidade de sua vida acadêmica. 

Parágrafo Único – O registro e controle acadêmico da pós-graduação poderão ser 

designados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão às suas 

respectivas assessorias, quando a especificidade do serviço assim o exigir.  
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Art. 93 Compete à Secretaria Acadêmica, dirigida por Secretário com formação de 

nível superior e sob orientação da Pró-Reitoria de Graduação, centralizar todo o 

registro acadêmico dos discentes, bem como as atividades docentes correlatas. 

Parágrafo Único – O acervo acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 

Art. 94 O Secretário Acadêmico será designado pelo Reitor, ouvido o Pró-Reitor de 

Graduação. 

 

Art. 95 Compete à Secretaria Acadêmica: 

I. Organizar: 

a) os arquivos e documentos dos discentes, de modo que se atenda, 

prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de 

interessados ou da gestão superior da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE; 

b) o banco de dados referente aos egressos e discentes na Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE; 

c) as informações e os documentos necessários para a elaboração dos 

relatórios da Secretaria Acadêmica; 

II. Manter sob sua responsabilidade o arquivo de ata de colação de grau; 

III. Receber e registrar os requerimentos de solicitação de expedição e registro de 

diplomas e certificados, recolhidas as taxas devidas, se houver; 

IV. Analisar documentos para expedição de diplomas e certificações; 

V. Manter e guardar o acervo acadêmico condizente com o Código de 

Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Arquivo relativo às 

atividades fim da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

VI. Expedir diplomas e certificados de conclusão dos cursos de Graduação e Pós-

graduação, além dos demais documentos acadêmicos; 

VII. Definir e disponibilizar documentação adequada para a matrícula e sua 

renovação; 

VIII. Manter atualizado o sistema de controle acadêmico, ajustando-o às 

necessidades da legislação vigente; 

IX. Fornecer, sempre que solicitado, os Planos de Ensino dos cursos de 

Graduação e Pós-graduação;  
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X. Arquivar as atas de Avaliação de Aproveitamento Extraordinário nos Estudos; 

XI. Supervisionar as atividades de registros de faltas e notas no Sistema de 

Registro Acadêmico; 

XII. Manter atualizados os documentos dos discentes ativos e inativos;  

XIII. Dar parecer em assuntos de natureza acadêmica, no âmbito de sua atuação; 

XIV. Zelar pelo fiel registro dos dados acadêmicos; 

XV. Formalizar os processos de expedição e registro de diplomas e certificados 

com a documentação necessária; 

XVI. Analisar os processos, conferindo toda a documentação e, se for o caso, 

diligenciando os mesmos para complementá-los; 

XVII. Expedir correspondência de aviso ao concluinte, quando os documentos 

solicitados estiverem prontos, para retirada na Secretaria Acadêmica;  

XVIII. Informar aos interessados, quando solicitado, sobre o andamento dos 

processos de registro; 

XIX. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, 

metas e indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade; 

XX. Assegurar o cumprimento da legislação vigente. 

 
Art. 96 Compete ao Secretário Acadêmico: 

I. Coordenar e supervisionar a Secretaria Acadêmica, fazendo a distribuição 

equitativa dos trabalhos aos seus auxiliares; 

II. Prestar apoio nos processos de Credenciamento e Recredenciamento da 

Instituição; de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos; 

III. Efetuar, quando devidamente aprovado, transferência dos discentes entre 

turmas; 

IV. Encaminhar, regularmente, à Assessoria de Graduação e Coordenação do 

Curso, para apreciação, a estatística relativa à matrícula, ao trancamento, à 

transferência, ao cancelamento, abandono e à desistência; 

V. Coordenar o processo de recebimento de diário de classe no final de cada 

período letivo; 

VI. Encaminhar os diários de classe devidamente conferidos às coordenações de 

curso para assinatura; 

VII. Informar à Assessoria de Graduação e Coordenação do Curso quais os 

discentes aptos ou não à colação de grau; 



48 

 

VIII. Informar aos discentes e à Coordenação do Curso a eminência da extrapolação 

do tempo previsto para a integralização do curso; 

IX. Auxiliar a Pró-Reitoria de Graduação na elaboração do Calendário Acadêmico 

e do Catálogo de Informações da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

X. Registrar e participar do ato de colação de grau concedido aos discentes pela 

Instituição; 

XI. Assinar, juntamente com o Reitor, diplomas, certificados, e, no que couber, 

outros;  

XII. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, 

metas e indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade;   

XIII. Preencher o Censo da Educação Superior no Módulo Discente, subsidiado pelo 

Módulo Docente e Módulo de Curso; 

XIV. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do Acervo Acadêmico, sendo 

designado como “Depositário do Acervo Acadêmico – DAA” da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

XV. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em Lei e neste 

Regimento Geral. 

 
Art. 97 O Secretário Acadêmico será substituído, na sua ausência e impedimento, por 

profissional qualificado para o exercício da função, indicado pelo Pró-Reitor de 

Graduação, nomeado pelo Reitor. 

 
Art. 98 Os funcionários da Secretaria Acadêmica respondem administrativamente 

e/ou judicialmente pelas omissões, dolo ou culpa no exercício de suas atividades, bem 

como pelos documentos e informações que prestarem. 

Subseção IV 

Núcleo de Educação a Distância 

Art. 99 O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é uma unidade de suporte aos 

gestores na oferta de programas, cursos de educação superior e disciplinas na 

modalidade de Educação a Distância (EaD).  

Parágrafo Único – O NEaD funciona com regulamento próprio devidamente aprovado 

pela Reitoria e publicados por Portaria pelo Reitor.  
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Art. 100 Compete ao Núcleo de Educação a Distância (NEaD): 

I. Assessorar aos gestores da UNIVALE e proponentes de programas, cursos de 

educação superior e disciplinas na mediação didático pedagógica, nos 

processos de ensino e aprendizagem com a utilização de tecnologias de 

informação e comunicação, conforme modelo de EaD da UNIVALE; 

II. Implementar o Programa de Formação de Profissionais para EaD com o 

objetivo de qualificar docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo (PTA) 

para atuar na modalidade EaD; 

III. Promover o contínuo aperfeiçoamento do ensino de graduação e pós-

graduação na modalidade a distância; 

IV. Atuar de forma articulada com os gestores e setores da UNIVALE e FPF para 

a garantia ao estudante, ainda que geograficamente distante, do acesso aos 

serviços educacionais de qualidade; 

V. Implementar modelos tecnológicos e digitais materializados em Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, em consonância com os referenciais de qualidade da 

EaD e respectivas Diretrizes e Normas Nacionais dos cursos; 

VI. Indicar estrutura física, tecnológica e de recursos humanos adequados para 

oferta dos cursos na sede e nos polos, adequados ao modelo de EaD da 

UNIVALE e que atendam aos requisitos de qualidade;  

VII. Realizar reuniões com os gestores e corpo social (coordenadores, docentes, 

tutores e pessoal técnico-administrativo) para monitoramento e avaliação 

contínua dos processos educativos; 

VIII. Orientar os docentes na preparação dos materiais didáticos e criação de 

recursos gráficos que possibilitam a interação entre discente, material e 

docente, em consonância com o Plano de Ensino da disciplina; 

IX. Ofertar um módulo introdutório nos cursos que leve ao domínio de 

conhecimentos e habilidades básicos referentes à tecnologia utilizada e/ou ao 

conteúdo programático do curso, prevendo atividades de acolhimento do 

estudante, assegurando a todos o acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; 

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

Pedagógicos dos Cursos, prestar assessoria na elaboração destes, visando 

garantir o atendimento aos indicadores de qualidade para EaD; 
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XI. Propor a política de ensino e coordenar a organização acadêmica e os 

processos relativos ao ensino de cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade a distância; 

XII. Emitir parecer sobre propostas de convênio com entidades que ofereçam 

materiais e/ou campo de aplicação para as atividades de aprendizagem dos 

alunos de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância; 

XIII. Participar dos processos de avaliação acadêmica dos cursos de graduação e 

pós-graduação na modalidade a distância; bem como os de avaliação de 

desempenho docente;  

XIV. Compartilhar as experiências obtidas nos cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade a distância com os cursos de graduação e pós-

graduação presencial; 

XV. Colaborar na organização de guias acadêmicos de cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade a distância; 

XVI. Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos dos cursos na modalidade 

a distância; 

XVII. Estimular grupos de estudos e pesquisa em Educação a Distância;  

XVIII. Acompanhar o processo de credenciamento e recredenciamento da UNIVALE 

para oferta de cursos de Graduação e pós-graduação na modalidade a 

distância; 

XIX. Acompanhar os processos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a 

distância; 

XX. Exercer outras atividades decorrentes da sua área de atuação ou atribuídas 

pelo Reitor.  

Subseção V 

Da Coordenação de Curso 

Art. 101 Cada curso é coordenado por profissional da área específica ou afim, com 

experiência no ensino superior, designado pelo Reitor, após ser selecionado através 

de processo seletivo. 

Parágrafo Único – Um mesmo profissional poderá ser designado pelo Reitor para 

coordenar cumulativamente mais de um curso. 
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Art. 102 Compete ao Coordenador: 

I. Exercer a liderança na área de conhecimento do curso; 

II. Representar o curso nos órgãos da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

e na comunidade de inserção da Instituição; 

III. Promover de forma constante o desenvolvimento e o conhecimento do curso 

no âmbito da Instituição e da sociedade; 

IV. Promover o marketing do curso, divulgando seus diferenciais competitivos e 

estimulando a demanda pelo curso; 

V. Acolher o estudante e orientá-lo nas habilidades e competências definidas nas 

diretrizes curriculares, mostrando a identificação entre a proposta curricular e o 

perfil do egresso; 

VI. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito do curso, toda a legislação educacional do 

ensino superior emanada pelos órgãos federais competentes, bem como as 

deliberações do Colegiado do Curso, do NDE e do CONSUNI, com especial 

atenção para o atendimento à missão, políticas, metas e ações institucionais 

estabelecidas no PDI, no Estatuto e neste Regimento Geral; 

VII. Acompanhar o desempenho e a participação dos discentes no que tange à 

frequência, às atividades acadêmicas, à utilização do acervo da biblioteca e à 

participação em eventos promovidos pelo curso; 

VIII. Coordenar o processo de seleção de docentes e pessoal técnico-administrativo 

vinculado ao curso; 

IX. Acompanhar, junto ao Departamento Financeiro, o cumprimento do Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais; 

X. Responsabilizar-se pela execução do projeto pedagógico do curso e pela sua 

constante atualização como presidente do NDE; 

XI. Responsabilizar-se pela divulgação do projeto pedagógico do curso junto à 

comunidade acadêmica, evidenciando sua relação com a missão, as políticas 

institucionais da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, com as diretrizes 

específicas do curso e com os documentos de referência do ensino superior, 

emitidos pelo CNE, MEC, INEP, CONAES;  

XII. Realizar acompanhamento pedagógico do trabalho docente, por meio da 

avaliação, validação e monitoramento dos Planos de Ensino; 
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XIII. Assessorar o corpo docente na escolha e utilização de procedimentos 

metodológicos e recursos didático-tecnológicos e materiais adequados aos 

objetivos curriculares; 

XIV. Acompanhar os docentes na escolha, elaboração e aplicação de instrumentos 

de avaliação do desempenho acadêmico;  

XV. Fazer análise crítica dos resultados das avaliações internas e externas de 

curso, propondo estratégias de intervenção pedagógica junto ao GEPE, com 

vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

XVI. Acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares e estimular 

atividades interdisciplinares e trabalhos integradores; 

XVII. Acompanhar as atividades de estágio supervisionado e as atividades de 

orientação de Trabalho de Conclusão de Curso, quando couber; 

XVIII. Dar parecer em processo de transferência, de dispensa de disciplina, ouvindo, 

se necessário, o corpo docente; 

XIX. Convocar e presidir reuniões com o corpo docente; 

XX. Conhecer de recurso de discente contra ato de docente, assim como de outros 

recursos que lhe sejam concernentes; 

XXI. Atuar como mediador nos casos de conflitos e dificuldades entre docentes e 

discentes;  

XXII. Incentivar a produção de trabalhos didáticos, técnicos e científicos dos 

docentes e discentes do curso; 

XXIII. Participar da elaboração do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, 

metas e indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade; 

XXIV. Acompanhar atividades de aprendizagem, presenciais e em Ambiente Virtual, 

dos cursos e disciplinas ofertados na modalidade EaD; 

XXV. Exercer outras atribuições compatíveis com a função. 
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TÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO ACADÊMICO 

 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

SEÇÃO I 

DOS CURSOS 

 

Art. 103 A atuação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE abrange os 

seguintes cursos e programas: 

I. Cursos de graduação, presenciais e a distância 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 e a distância, 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, por campo de 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. 

Subseção I 

Da Estrutura dos Cursos de Graduação 

Art. 104 O currículo dos cursos de Graduação e de Pós-graduação é integrado por 

componentes curriculares que terão como eixo a abordagem por competências, 

conforme indicação nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Cursos Superiores, no 
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Catálogo dos Cursos Superiores de Tecnologia, referenciais específicos e 

peculiaridades do Projeto Pedagógico da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

 

Art. 105 No Projeto Pedagógico do Curso deverá constar necessariamente:  

I. Contexto educacional;  

II. Justificativa da oferta;  

III. Objetivos do curso;  

IV. Formas de acesso ao curso; 

V. Perfil profissional do egresso; 

VI. Estrutura curricular; 

VII. Coerência do currículo com os objetivos do curso, com o perfil do egresso e 

com as habilidades e competências previstas na legislação; 

VIII. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem;  

IX. Sistema de avaliação específico por componente curricular;  

X. Descrição dos componentes curriculares;  

XI. Perfil do corpo docente;  

XII. Instalações e equipamentos; 

XIII. Ferramentas de Tecnologia de Informação disponíveis para o processo de 

ensino-aprendizagem;  

XIV. Forma de gestão e de avaliação de desempenho de docentes e discentes.  

§ 1º Nos cursos na modalidade EaD, a estrutura do projeto deverá atender também 

aos Referenciais de Qualidade do MEC. 

§ 2º Os componentes curriculares Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso, 

Atividades Complementares, Práticas Formativas, Projetos Integradores e outros, 

quando couberem nos projetos pedagógicos, serão instruídos com objetivos, 

habilidades e competências associadas, forma de execução e avaliação. 

 

Art. 106 Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo e delimitado de 

conhecimento ou técnicas correspondentes a um programa de estudos e atividades, 

que se desenvolvem com determinada carga horária, distribuída ao longo de um 

período letivo de acordo com o PPC. 

 

§ 1º O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado pelo 

respectivo docente e aprovado pelo Coordenador do Curso, é constituído de:  
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I. Ementa;  

II. Objetivo do curso;  

III. Habilidades e competências associadas à disciplina;  

IV. Metodologia de ensino;  

V. Recursos necessários;  

VI. Critérios de avaliação; 

VII. Bibliografia básica e complementar. 

§ 2º Nos cursos EaD o programa da disciplina deverá conter a programação das 

atividades presenciais e a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, com 

assessoria do Núcleo de Educação a Distância - NEaD. 

§ 3º Atividades de aprendizagem é um conjunto de trabalhos com cunho de 

aprofundamento ou aplicação de estudos e podem ser desenvolvidas em: 

I. Laboratórios; 

II. Atividades em biblioteca;  

III. Trabalhos individuais e em grupo;  

IV. Práticas de ensino;  

V. Exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão; 

VI. Outras atividades previstas no plano de ensino e no projeto pedagógico do 

curso. 

§ 4º É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo programático e da carga horária 

estabelecida no plano de ensino de cada disciplina, atendendo ao Projeto Pedagógico 

de Curso. 

§ 5º A integralização curricular é feita por regime semestral, anual ou modular, definida 

e ordenada pedagogicamente conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do 

Curso. 

 

Art. 107 O currículo pleno de cada curso de graduação deve ser publicado, sempre 

que for estabelecido ou alterado pelos órgãos competentes da Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE, entrando em vigor no semestre letivo imediatamente posterior, 

salvo decisão em contrário, plenamente justificada. 

Parágrafo Único – Visando facilitar o ingresso do discente no mercado de trabalho e 

o incremento de sua posição profissional, poderão ser concedidas certificações 
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parciais ou modulares, após a conclusão de módulos devidamente especificados nos 

Projetos Pedagógicos de Curso, nos termos da legislação vigente. 

 

SEÇÃO II 

DA GRADUAÇÃO 

 

Art. 108 Os cursos superiores de graduação, ministrados nas modalidades 

Bacharelado, Licenciatura ou Tecnológico, presencial ou a distância, destinam-se à 

formação de profissionais em diferentes áreas do conhecimento, a fim de torná-los 

aptos para inserção no mundo do trabalho, participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, construção da ciência e domínio de tecnologias. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do Curso contemplará a forma de organização e 

funcionamento do curso, observada a legislação vigente. 

§ 2º A integralização curricular do curso de graduação reconhecido ensejará em 

colação de grau e recebimento do respectivo diploma que, devidamente registrado, 

terá validade nacional como prova da formação recebida pelo seu titular. 

§ 3º A oferta dos cursos de graduação na modalidade a distância fica condicionada 

ao credenciamento institucional pelo MEC.  

 

Art. 109 Os cursos de graduação terão projetos pedagógicos próprios, aprovados 

pelo CONSUNI. 

§ 1º Qualquer proposição ou modificação nos projetos pedagógicos dos cursos deve 

ser aprovada em primeira instância pelo Colegiado do Curso. 

§ 2º A Pró-Reitoria de Graduação submete à aprovação do CONSUNI somente as 

propostas de mudança e atualização no Projeto Pedagógico do Curso que impliquem 

em alteração do tempo mínimo de integralização, acréscimos na carga horária e 

investimentos em ambientes e equipamentos. 

§ 3º As alterações emanadas da legislação que regulamenta o ensino superior serão 

aprovadas por ato administrativo pelo Pró-Reitor de Graduação. 

 

Art. 110 Na elaboração e execução do Projeto Pedagógico dos Cursos de graduação 

serão observadas as seguintes prescrições, sem prejuízo de outras advindas de 

determinações legais: 



57 

 

I. Coerência entre o Projeto Pedagógico do Curso – PPC e o Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI; 

II. Consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos superiores, 

o Catálogo Nacional de Cursos Superior de Tecnologia, a Resolução CNE/CP 

nº 3, de 18 de dezembro de 2012;  

III. Observância dos itens previstos no instrumento de avaliação do Ministério da 

Educação; 

IV. Definição da duração mínima e máxima de cada curso, a fim de ser observado 

o princípio da integralização curricular; 

V. Incentivo a uma sólida formação geral, necessária para que o egresso do curso 

possa superar os desafios no exercício profissional e produção do 

conhecimento; 

VI. Estímulo a práticas de estudos independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do discente; 

VII. Reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do ambiente 

acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência profissional; 

VIII. Articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e em 

grupo, assim como monitorias, estágios e participação em atividades de 

extensão, pesquisa/iniciação científica; 

IX. Sistema de avaliação permanente e periódica do funcionamento do curso, bem 

como dos resultados por este alcançado no processo ensino-aprendizagem; 

X. Previsão, a partir das avaliações internas e externas, de reprogramações 

didático-pedagógicas compatíveis com o melhor desenvolvimento das 

atividades e com a garantia de padrão de qualidade. 

 

SEÇÃO III 

DA PÓS-GRADUAÇÃO  

 

Art. 111 Os cursos de pós-graduação compreendem os programas de mestrado e 

doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros.  

 

Art. 112 Os cursos de pós-graduação têm a finalidade de desenvolver habilidades e 

competências acadêmicas e profissionais e estimular a produção e disseminação do 

conhecimento, resguardada a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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Parágrafo Único – Os cursos são abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação ou demais cursos superiores e que atendam aos requisitos estabelecidos 

nos regulamentos dos respectivos programas. 

Subseção I 

Dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Educação Continuada 

Art. 113 Os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu são direcionados à área 

profissional, visando à complementação, ampliação e ao desenvolvimento do nível de 

conhecimento teórico-prático em determinado domínio do saber e mantém o caráter 

de educação continuada. 

§ 1º Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu poderão ser de Especialização ou 

Aperfeiçoamento. 

§ 2º Os cursos de especialização têm duração mínima de 360 horas, não computado 

o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência docente, e o tempo 

destinado à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

§ 3º Os cursos de Aperfeiçoamento têm como objetivo atualizar e melhorar 

conhecimentos e técnicas de trabalhos relativos à área de atuação. Tem duração 

mínima de 180 horas e máxima de 300 horas. 

 

Art. 114 Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu possuem vínculo acadêmico com 

os cursos de graduação da UNIVALE e serão aprovados em primeira instância pelos 

Colegiados dos respectivos Cursos e em última instância pelo Conselho Universitário 

- CONSUNI, ao qual compete criar o curso e aprovar o seu projeto pedagógico. 

 

Art. 115 As propostas de criação de cursos de Pós-graduação Lato Sensu deverão, 

preferencialmente, partir dos cursos de graduação, na forma de Projeto de Curso, e 

ser encaminhadas ao setor de Pós-graduação, vinculado à Assessoria de Extensão e 

Pós-graduação Lato Sensu da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

 

Art. 116 O ingresso do discente em cursos de Pós-graduação Lato Sensu da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE pode ocorrer pelas seguintes formas: 

I. Inscrição: Forma de ingresso por meio de inscrição, mediante comprovação de 

conclusão de curso superior em área do conhecimento, sendo a classificação 
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feita pela análise de curriculum vitae, considerados aspectos como histórico 

acadêmico e profissional; 

II. Mudança de curso: Forma de ingresso facultada ao discente regular da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE que solicita mudança de curso, 

condicionada à existência de vaga. 

Subseção II 

Dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu na Modalidade a Distância 

Art. 117 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE compreende a educação a 

distância como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica com 

a comunidade acadêmica (discentes, docentes/tutores, pessoal técnico-

administrativo) localizados em tempo e espaço diversos ocorre com a utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), assegurando à qualidade nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

Art. 118 O Projeto Pedagógico do Curso de Pós-graduação Lato Sensu na 

modalidade EaD da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE será elaborado em 

conformidade com os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a 

Distância e legislação vigente. 

 

Art. 119 A gestão acadêmico-operacional dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

na modalidade EaD é de competência da Assessoria de Extensão e Pós-graduação 

Lato Sensu, com o suporte do Núcleo de Educação a Distância - NEaD. 

 

Art. 120 Os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade EaD deverão 

incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial individual de 

monografia ou trabalho de conclusão de curso. 

 

Art. 121 A regulamentação dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade 

EaD e suas especificidades será objeto de aprovação do CONSUNI. 
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Subseção III 

Dos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu 

Art. 122 Os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu compreendem o curso de 

mestrado acadêmico, o curso de mestrado profissional e o curso de doutorado, cuja 

coordenação geral caberá à Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu. 

§ 1º O Mestrado Acadêmico tem por objetivo enriquecer a competência científica e 

profissional dos graduados, bem como desenvolver a pesquisa científica e à docência 

no ensino superior. 

§ 2º O Mestrado Profissional tem por objetivo a capacitação de pessoal para a prática 

profissional avançada e transformadora de procedimentos e processos aplicados, por 

meio da incorporação da prática de reflexão e investigação, que habilite o profissional 

a atuar em atividades técnico-científicas e de inovação. 

§ 3º O Doutorado tem por finalidade proporcionar a formação científica e cultural 

aprofundada e desenvolver a prática da pesquisa associada à capacidade de produzir 

conhecimentos. 

 

Art. 123 Os projetos dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE deverão ser aprovados pelo Conselho Universitário - 

CONSUNI e serão submetidos aos órgãos federais de educação para fins de 

credenciamento e funcionamento. 

 

Art. 124 Os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu terão o modo de organização, 

funcionamento, a duração e a carga horária previstos em seu currículo ou programa 

de trabalho, respeitando as normas regulamentadoras do MEC/CAPES e/ou outros 

órgãos do Sistema. 

§ 1º Para o cálculo da carga horária total do curso, incluir-se-ão, para os cursos Stricto 

Sensu, as aulas teóricas, práticas, atividades definidas como trabalhos acadêmicos e 

os estágios orientados ou supervisionados, bem como elaboração da dissertação ou 

tese. 

§ 2º Os cursos de Pós-graduação em nível de Mestrado terão duração mínima de 

doze meses e máxima de vinte e quatro meses; os cursos em nível de Doutorado 

terão duração mínima de dois e máxima de quatro anos; 
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§ 3º A extensão do prazo previsto no parágrafo anterior será considerada como 

exceção admitida pelo colegiado do curso, somente mediante sólida justificativa. 

§ 4º Por indicação expressa do docente orientador, devidamente justificada, o discente 

matriculado em Curso de Mestrado poderá passar diretamente ao Doutorado desde 

que: 

a) Tenha aprovada sua solicitação pelo Colegiado do Curso e pelo Conselho 

Universitário – CONSUNI; 

b) Tenha aprovado seu projeto de dissertação ou tese; 

c) Comprove proficiência numa segunda língua estrangeira; 

d) Atenda as regras do Programa de Doutorado. 

 

Art. 125 O candidato aos programas de Pós-graduação Stricto Sensu deverá 

satisfazer as seguintes exigências: 

a) Ter concluído curso de graduação, devidamente reconhecido ou revalidado; 

b) Ter proficiência em uma ou duas línguas estrangeiras, respectivamente para o 

Mestrado e Doutorado; 

c) Cumprir as normas estabelecidas neste Regimento e no Regulamento Próprio 

de cada Programa; 

d) Atender às regras estabelecidas no Edital que regulamenta o processo seletivo. 

 

Art. 126 Para admissão ao Doutorado, será exigido o título de Mestre, salvo o disposto 

no parágrafo 4º do art. 124, e condições excepcionais em que o candidato comprove 

efetiva produção científica e demais competências ligadas ao campo epistêmico e 

acadêmico. 

 

Art. 127 Será concedida matrícula a candidatos que, atendidos os requisitos exigidos 

no Regulamento, tenha sido selecionado nos termos do Edital do Programa dos 

cursos de Mestrado ou Doutorado. 

SEÇÃO IV 

DA PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Art. 128 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 
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transferir conhecimento e entende a pesquisa como condição para a existência e 

consolidação dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu.  

 

Art. 129 O estímulo às atividades de pesquisa consiste em:  

I. Propiciar meios e apoio para os grupos de pesquisa e para os pesquisadores 

terem acesso às agências de fomento nacionais e internacionais;  

II. Realizar convênios com instituições vinculadas à Pós-graduação e à Pesquisa;  

III. Ampliar e atualizar o acervo de suas Bibliotecas;  

IV. Fornecer acesso à Internet e ao banco de dados, priorizando sua 

disponibilidade para a pesquisa científica;  

V. Apoiar e fornecer meios para a divulgação dos resultados das pesquisas em 

eventos científicos e em publicações nacionais e internacionais ou no registro 

de patentes;  

VI. Apoiar a edição de veículo de informação em Ciência e Tecnologia;  

VII. Incentivar a realização de eventos acadêmicos destinados ao debate de temas 

científicos e tecnológicos;  

VIII. Assegurar espaço e instalações para o funcionamento de grupos e núcleos de 

pesquisa;  

IX. Conceder bolsas de iniciação científica para os discentes em convênio com as 

agências de fomento.  

 

Art. 130 A produção intelectual é responsabilidade do corpo docente, a quem 

compete apresentar ao Colegiado, à Câmara de Pesquisa e ao CONSUNI proposta 

de pesquisa ou de natureza artístico-cultural para avaliação e parecer.  

Parágrafo Único – Compete ao Colegiado do Curso e Assessoria de Pesquisa e Pós-

graduação Stricto Sensu monitorar a produção científica dos docentes, considerando 

os aspectos qualitativos e quantitativos, bem como incentivar a divulgação dos 

resultados decorrentes das pesquisas na comunidade acadêmica.  

 

Art. 131 O desenvolvimento da iniciação científica é estimulado no âmbito da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE especialmente por meio das seguintes 

medidas: 

I. Incentivo à qualificação contínua dos docentes; 
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II. Suporte técnico e institucional para obtenção de financiamento das instituições 

de amparo à pesquisa; 

III. Intercâmbio com outras instituições científicas nacionais e internacionais, 

estimulando o desenvolvimento de projetos em comum; 

IV. Divulgação de produção científica, mediante relatórios, publicações regulares 

e promoção de eventos; 

V. Incentivo à participação de pesquisadores em congressos e reuniões similares; 

VI. Difusão dos programas de iniciação científica, cultural e artística. 

 

SEÇÃO V 

DA EXTENSÃO 

 

Art. 132 Em consonância com os preceitos legais, a UNIVALE compreende a 

Extensão como um processo educativo, cultural, social e científico, sob a égide do 

princípio constitucional da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão e que 

promove a interação transformadora entre a instituição e outros setores da sociedade.  

Parágrafo Único – A Extensão pauta-se nas seguintes Diretrizes Gerais: Interação 

Dialógica; Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; Indissociabilidade entre 

Ensino-Pesquisa-Extensão; Impacto na Formação Cidadã do Estudante; e Impacto e 

Transformação Social.  

 

Art. 133 A Política de Extensão que orienta as ações extensionistas na UNIVALE 

deverá refletir os desafios atuais colocados sobre essa atividade; integrar ao ensino e 

à pesquisa, na sua condição de produtora e difusora de conhecimentos, com função 

de estabelecer a interlocução com a sociedade.  

 

Art. 134 A Extensão na UNIVALE deverá ser uma atividade acadêmica e pedagógica 

curricular, capaz de mobilizar a comunidade interna e externa em torno do 

desenvolvimento institucional e regional, pela aproximação entre os currículos de 

formação profissional e a realidade social. 

§ 1º A Extensão deverá ser implementada por meio de Programas de Cursos de Pós-

graduação Lato Sensu, Cursos de Extensão, Programas, Projetos, Ações 

Comunitárias e Prestação de Serviços, pautados nos princípios pedagógicos da 
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contextualização e interdisciplinaridade, impactando nas práticas dos docentes, 

discentes e nos resultados dos processos de ensino-aprendizagem.  

§ 2º A Extensão no âmbito de cada curso deverá ser garantida por meio de sua 

definição no Projeto Político Pedagógico, alinhada ao PDI da UNIVALE.  

 

Art. 135 As normas para o funcionamento dos Setores de Ação Comunitária, Cursos 

de Pós-graduação Lato Sensu, e Cursos de Extensão obedecerão ao que será 

estabelecido em regulamento interno aprovado pelo CONSUNI. 

Subseção I 

Dos Cursos Sequenciais 

Art. 136 Os cursos sequenciais são programas de estudos para atender aos objetivos 

formativos definidos, individuais ou coletivos, oferecidos aos discentes regularmente 

matriculados em curso de graduação, a graduandos ou àqueles que já iniciaram curso 

de graduação, mesmo não tendo chegado a concluí-lo, na forma que vier a dispor o 

regulamento do referido curso. 

§ 1º Os cursos sequenciais serão constituídos, no mínimo, por três disciplinas ou 

outros componentes curriculares.  

§ 2º O concluinte de curso sequencial receberá certificado para comprovar a formação 

recebida, que não corresponde a diploma de graduação nem permite matrícula em 

cursos de especialização ou cursos de Pós-graduação Stricto Sensu.  

 

Art. 137 Os cursos sequenciais poderão constituir módulos dos projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação que, em conjunto, permitam alcançar os objetivos formativos 

globais destes e criar linhas de formação distintas, ou, isoladamente, permitam 

desenvolver e certificar competências parciais, alcançadas em face de sua conclusão.  
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CAPÍTULO II 

  
DO REGIME ACADÊMICO  

SEÇÃO I 

DO ANO LETIVO 

 

Art. 138 O Calendário Acadêmico é elaborado pela Pró-Reitoria de Graduação e 

aprovado pelo CONSUNI. 

 

Art. 139 O ano letivo, independente do ano civil, abrange, no mínimo, 200 dias, 

distribuídos em dois períodos regulares, cada um com, no mínimo, 100 dias de 

atividades acadêmicas efetivas, não computados os dias reservados aos exames 

suplementares. 

§ 1º O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se completem 

os dias letivos previstos, bem como para o cumprimento do conteúdo e da carga 

horária estabelecidos nos componentes curriculares. 

§ 2º Entre os períodos letivos regulares poderão ser oferecidos estudos afins de modo 

a assegurar o funcionamento contínuo da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

podendo oferecer cursos de aperfeiçoamento, atualização, extensão, recuperação, 

nivelamento e outros que se fizerem oportunos. 

 

Art. 140 Os cursos serão realizados e integralizados sob regime seriado semestral, 

modular ou seriado anual, conforme o caso, na forma e com a duração estabelecidas 

nos projetos pedagógicos, respeitadas as determinações legais. 

§ 1º A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE poderá proceder a alterações 

curriculares, a serem implantadas mediante prévia aprovação dos órgãos 

competentes, conforme o caso, desde que promovidas no período letivo precedente 

ao da implantação. 

§ 2º Em casos excepcionais, mediante decisão do CONSUNI, deverão os discentes 

em curso, ajustar-se aos novos planos curriculares dos cursos, inclusive mediante 

adaptações e complementação de estudos, podendo os concluintes no ano da 

implantação serem tratados como exceção. 
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Art. 141 As principais atividades da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE serão 

estabelecidas no Calendário Acadêmico, no qual constará, pelo menos, o período de 

início, encerramento e renovação de matrícula, fixado entre os períodos letivos; e os 

períodos previstos para a realização dos exames suplementares. 

§ 1º O Reitor poderá efetuar alterações ad referendum no Calendário Acadêmico, 

mediante Portaria, quando o interesse do ensino e da administração institucional 

assim o exigirem, submetendo essas alterações à apreciação do CONSUNI. 

§ 2º O regime dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu – presencial e EaD e Stricto 

Sensu, assim como os cursos de Extensão, é tratado em regulamentação específica 

para cada curso, aprovada pelo CONSUNI. 

 

SEÇÃO II 

DAS FORMAS DE ACESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Art. 142 As formas de acesso aos cursos de graduação da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE são: 

I. Processo Seletivo: Forma de ingresso por meio de processo seletivo, 

facultado ao discente que tenha concluído o ensino médio, sendo a 

classificação feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem 

os requisitos mínimos estabelecidos pelo Edital do Vestibular; 

II. Portador de Diploma de Curso Superior: Forma de ingresso facultada ao 

discente, graduado em outro curso superior, independente de concurso 

vestibular, condicionada à existência da vaga no curso pleiteado; 

III. Mudança de curso: Forma de ingresso facultada ao discente regular da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE que solicita mudança de curso e é 

condicionada à existência de vaga no curso pleiteado; 

IV. Transferência: Forma de ingresso facultada ao discente regular de cursos de 

graduação em Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo MEC, 

condicionada a existência de vaga no curso pleiteado. As transferências ex 

officio dar-se-ão na forma da Lei; 

V. Outras formas definidas emanadas da legislação federal. 
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Parágrafo Único – Na hipótese de existência de vagas remanescentes de Processo 

Seletivo, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE estabelecerá outras formas de 

seleção, definindo-as em Edital específico publicado pela Reitoria. 

 

SEÇÃO III 

DOS PROCESSOS SELETIVOS 

 

Art. 143 O processo seletivo, elaborado pela Comissão Permanente do Processo 

Seletivo e aprovado pela Reitoria, destina-se a avaliar o desempenho dos candidatos 

e a classificá-los segundo o estrito limite das vagas oferecidas. 

Parágrafo Único – As inscrições para o processo seletivo serão abertas em edital, no 

qual constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, 

a documentação exigida para a inscrição, a forma de seleção, os critérios de 

classificação e de desempate e demais informações exigidas pela legislação em vigor. 

 

Art. 144 O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 

oferta do Ensino Médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, garantindo uma 

integração dos conteúdos de verificação, pela articulação com os órgãos normativos 

dessa modalidade de ensino. 

 

Art. 145 A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

requisitos mínimos estabelecidos pela legislação vigente. 

§ 1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realiza o concurso, tornando-se nulos seus efeitos, se o candidato classificado deixar 

de requerê-la ou, requerendo-a, não apresentar a documentação regimental completa, 

dentro dos prazos fixados. 

§ 2º Na hipótese de vagas não preenchidas, a Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE poderá realizar novo processo seletivo ou preenchê-las com discentes 

transferidos de outra instituição, ou portadores de diploma de graduação. 
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SEÇÃO IV 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 146 A matrícula é ato formal de vinculação à Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE e ingresso em curso de graduação. Realiza-se na Secretaria Acadêmica, 

em prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, podendo ser executada pelo 

discente ou por seu representante legal, e implica em conhecimento e compromisso 

de respeitar e acatar as normas do Estatuto da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE e deste Regimento Geral. 

§ 1º A matrícula, sua renovação ou a rematrícula concretizará somente com a quitação 

da primeira parcela semestralidade e/ou módulo da anuidade escolar, não havendo 

débito de qualquer natureza do requerente, bem como a assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais, observadas as demais normas previstas neste 

Regimento Geral e em editais de matrícula e/ou processos seletivos. 

§ 2º Nos cursos de Extensão e pós-graduação, a matrícula obedecerá ainda a 

procedimentos devidamente regulamentados e aprovados pelo CONSUNI. 

 

Art. 147 A matrícula é feita por ano, semestre, período, disciplina, módulo ou 

disciplina, no curso pretendido, quando regimentalmente reconhecido o direito deste 

ato, segundo normas aprovadas pelo CONSUNI. 

 

Art. 148 São categorias de matrícula: 

I. Matrícula inicial, para ingresso em curso de graduação dos candidatos 

classificados em processo seletivo, que comprovem, no ato, a conclusão do 

ensino médio ou equivalente; 

II. Matrícula sequencial ou renovada, para ingresso em séries/períodos ou 

estudos regulares dos cursos, a fim de continuidade de estudos e de 

integralização curricular; 

III. Matrícula por transferência externa facultativa, para ingresso no mesmo 

curso ou para curso afim, de acordo com o número de vagas, observadas as 

instruções administrativo-financeiras da Instituição; 

IV. Matrícula para obtenção de outro título, para portadores de diploma de curso 

superior, de acordo com o número de vagas, observadas as instruções 

administrativo-financeiras da Instituição constantes de edital; 
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V. Matrícula de discente em condição especial, para intercâmbio de instituições 

com a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, na forma dos convênios ou 

ajustes estabelecidos, encaminhando discentes para cursarem componente 

curricular ou módulos de estudos, com direito a certificado de aproveitamento, 

para efeito de integralização curricular em suas instituições de origem; 

VI. Matrícula em disciplina isolada, ao requerente que demonstrar capacidade 

de cursar disciplinas curriculares com proveito, mediante avaliação do pedido 

feito à coordenação de curso, limitada a duas disciplinas por semestre. 

§ 1º A matrícula é renovada em prazos estabelecidos pelo Calendário Acadêmico, 

admitindo-se a dependência em até 02 (duas) disciplinas, observadas a 

compatibilidade de horário e as mesmas exigências de frequência e aproveitamento 

dos cursos regulares. 

§ 2º No caso de dependência em 03 (três) disciplinas, o discente fará a renovação de 

sua matrícula através de Plano Especial de Matrícula preenchido, orientado e 

aprovado pelo coordenador de curso. No plano Especial de Matrícula constará a 

descrição das disciplinas a serem cursadas nos períodos subsequentes, devendo 

adequar-se à estrutura em vigor no máximo nos 3 (três) períodos seguintes e sem 

nenhuma outra dependência. 

§ 3º No caso de dependência em 04 (quatro) ou mais disciplinas ou de 

descumprimento do Plano Especial de Matrícula, o discente ficará retido no último 

semestre cursado e deverá cursar todas as disciplinas em dependência. 

§ 4º Compete ao discente requerer a sua matrícula, a renovação desta e/ou 

rematrícula nos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, conforme instruções 

da Secretária Acadêmica; 

§ 5º A não efetivação da matrícula inicial implica em renúncia automática à vaga e à 

classificação obtida no processo seletivo, bem como a falta da renovação da matrícula 

implica em automático abandono de curso, ficando a Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE autorizado a desligar o discente; 

§ 6º A verificação da aprendizagem na disciplina isolada obedece às normas 

regimentais aplicáveis aos discentes regulares e ao concluinte de disciplina isolada é 

assegurada a declaração de conclusão específica. 
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Art. 149 O requerimento de matrícula inicial é dirigido ao Reitor, anexado com os 

seguintes documentos:  

I. Comprovante de conclusão de curso de ensino médio ou equivalente, com 

Histórico Escolar e Certificado de Conclusão (originais); 

II. Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais – título de eleitor e 

comprovante de votação; 

III. Comprovante de estar em dia com suas obrigações com o Serviço Militar 

(quando couber); 

IV. Carteira de Identidade; 

V. Certidão de Registro Civil; 

VI. CPF; 

VII. Comprovante de residência; 

VIII. Comprovante de pagamento de parcela correspondente à semestralidade ou à 

anuidade escolar; 

IX. 01 (uma) fotografia 3 x 4 atual. 

§ 1º O requerente, portador de diploma de curso superior devidamente registrado, 

pode apresentar este diploma em substituição ao documento referido no item I deste 

artigo, o que se aplica aos cursos de Pós-graduação Lato Sensu. 

§ 2º Os documentos relacionados nos itens II, III, IV, V, VI podem ser apresentados 

sob a forma de cópia xerox, acompanhados do original para simples verificação. 

 

Art. 150 A matrícula é renovada, semestralmente, pelo discente ou por seu 

representante legal, nos termos das normas aprovadas pelo CONSUNI, nos prazos 

estabelecidos no Calendário Acadêmico. 

§ 1º A não-renovação da matrícula, nos prazos fixados no Calendário Acadêmico, 

implica em abandono de curso e desvinculação do discente da Instituição. 

§ 2º O requerimento de renovação de matrícula é acompanhado do comprovante de 

pagamento ou de isenção das contribuições ou taxas devidas, bem como da quitação 

de débitos anteriores, além de prova de quitação com as obrigações eleitorais, 

militares e civis e com a Biblioteca quando for o caso. 

 

Art. 151 Será recusada ao discente uma nova matrícula no mesmo curso não 

concluído no limite máximo previsto para integralização, não computados para tal fim 

os períodos de matrícula trancada. 
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§ 1º Recusada a matrícula na forma deste artigo, o estudante se sujeita à classificação 

em processo seletivo, em uma das modalidades previstas, podendo a seguir solicitar 

o aproveitamento de disciplinas concluídas, sendo reenquadrado no curso em período 

avançado. 

§ 2º Deverá o candidato classificar-se dentro do limite de vagas oferecidas para o 

curso.  

 

Art. 152 Admite-se a extensão do tempo estabelecido em até 50% (cinquenta por 

cento) como limite máximo de integralização de curso de graduação, em razão de 

motivo relevante, mediante decisão justificada do Colegiado do Curso.  

 

Art. 153 O cancelamento da matrícula deverá ser requerido por escrito junto à 

Secretaria Acadêmica. 

SEÇÃO V 

DO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA 

 

Art. 154 Entende-se por trancamento de matrícula a interrupção das atividades 

acadêmicas, a pedido do discente, observado o seguinte: 

I. Pode ser requerido a partir do segundo e até o penúltimo período do curso; 

II. Somente será concedido por um período letivo por vez, sendo vedada a 

concessão por dois ou mais períodos subsequentes; 

III. Ao longo do curso, poderá haver trancamento de matrícula em até quatro 

períodos letivos, observado o disposto no inciso anterior. 

§ 1º O trancamento não assegura ao discente o reingresso no currículo que cursava, 

sujeitando-o a processo de adaptação, em caso de alteração do currículo ocorrida 

durante o seu afastamento. 

§ 2º Durante o período de trancamento de matrícula as obrigações financeiras do 

discente para com a instituição são suspensas, a partir do mês seguinte ao do 

requerimento. 

§ 3º O trancamento de matrícula não será negado em virtude de inadimplência do 

discente requerente. 

§ 4º Ao CONSUNI cabe fixar normas complementares sobre o trancamento, que não 

poderão contrariar o disposto neste artigo. 
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Art. 155 É concedido trancamento da matrícula para efeito de, interrompidos os 

estudos, manter o discente, com sua vinculação à Instituição e seu direito à renovação 

de matrícula no prazo fixado.  

§ 1º O trancamento ou rematrícula, respeitados os prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico, estão condicionados a requerimento formal (escrito) e ao seu deferimento, 

sem o que ficará caracterizado abandono do curso. 

§ 2º Findo o período de trancamento concedido, o discente deverá manifestar-se pela 

rematrícula, caso contrário, caracterizará abandono de curso. 

 

SEÇÃO VI 

DAS TRANSFERÊNCIAS 

 

Art. 156 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, no limite das vagas existentes, 

pode aceitar transferência dos discentes provenientes de curso idêntico ou afim, 

mantido por instituição de ensino superior, nacional ou internacional, feitas as 

necessárias adaptações curriculares, conforme regulamentação estabelecida pelo 

CONSUNI, obedecida à legislação pertinente. 

§ 1º As adaptações 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 no contexto da formação cultural e profissional do 

estudante. 

§ 2º O exame da situação de cada transferência é feito pelo coordenador do curso.  

§ 3º As matérias componentes do currículo, cursadas com aproveitamento pelo 

estudante, são automaticamente reconhecidas, com a dispensa de qualquer 

adaptação obrigatória. 

§ 4º No caso de a matéria do currículo apresentar-se no currículo da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE desdobrada em várias ou diferentes disciplinas, exige-

se do discente cursar as disciplinas em falta para completar o programa global, desde 

que não importe em simples divergências programáticas. 

§ 5º Exige-se do transferido cursar as disciplinas da parte complementar do currículo, 

podendo ser consideradas disciplinas da mesma categoria outras cursadas com 

proveito pelo estudante, desde que apresente, no contexto curricular, equivalente 

valor formativo. 
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§ 6º O discente transferido fará sua matrícula no período indicado e cursará as devidas 

complementações sob regime de matrícula por disciplina em dependência curricular; 

§ 7º O discente transferido que no processo de equivalência apresentar a necessidade 

de complementação de conteúdo específico ou carga horária será submetido a plano 

de adaptação. 

 § 8º O aluno da UNIVALE pode transferir-se de um curso para outro curso da mesma 

área ou de área afim, observado o disposto neste artigo, exceto para o curso de 

Medicina, em que não se admitirá transferência interna. 

§ 9º O processo de transferência externa para o curso de Medicina será regulado por 

edital específico, na hipótese de ocorrência de vagas remanescentes ou ociosas, e 

será destinado somente a estudantes regularmente matriculados em cursos de 

Medicina sediados no Brasil. 

 

Art. 157 Ao discente transferido serão proporcionadas orientações, visando 

esclarecer-lhe convenientemente as diferenças de currículo e conteúdos e as 

adaptações a que se sujeitará para continuar os estudos. 

 

Art. 158 O processo de transferência será solicitado pelo discente na Secretaria 

Acadêmica e deverá ser acompanhado com os seguintes documentos:  

I. Histórico escolar de graduação; 

II. Atestado de vínculo com a instituição de origem; 

III. Planos de Ensino; 

IV. Comprovante de inscrição no ENADE, se for o caso;  

V. Sistema de avaliação; 

VI. Documentação pessoal (certidão de nascimento ou casamento, se for o caso), 

CPF, título de eleitor, cédula de identidade (RG) e cópia do histórico escolar do 

ensino médio. 

 

Art. 159 Em caso de servidor público, civil ou militar, removido ex officio para a sede 

da Instituição, de seus dependentes e de discentes que se transfiram de domicílio 

para exercer cargo público, a matrícula é concedida independente de vaga e de 

prazos, nos termos da lei. 

 



74 

 

Art. 160 Os discentes transferidos na forma do artigo anterior sujeitam-se, como os 

demais transferidos, às normas estabelecidas neste Regimento Geral. 

 

Art. 161 É assegurada a transferência de discentes regulares para outra instituição a 

qual não será negada em virtude de inadimplência ou em virtude processo disciplinar 

em trâmite ou ainda em função de o discente estar frequentando o primeiro ou último 

período do curso. 

 

Art. 162 A transferência para outra instituição depende de requerimento formal do 

interessado e implica na rescisão do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 

não sendo devidas as obrigações financeiras que tiverem vencimento a partir do mês 

seguinte do requerimento. 

SEÇÃO VII 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 163 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE pode promover o 

aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes, mediante requerimento 

do interessado.  

§ 1º O exame da possibilidade de serem aproveitados os estudos realizados faz-se 

em termos de qualidade e densidade, tomando-se o programa da disciplina para o 

exame da qualidade e sua duração para o exame da densidade, devendo ser levado 

em conta a atualização dos conteúdos, ainda que a carga horária seja divergente.  

§ 2º A análise do programa considera ainda sua adequação ao contexto curricular 

destinado à formação profissional, no curso e nível específicos. 

§ 3º No aproveitamento de estudos pode haver processo de adaptação, na forma 

adotada para a definição de transferência. 

§ 4º Devido à especificidade e exigências próprias, não há aproveitamento de Estudos 

para o Curso de Medicina da Univale. 

 

Art. 164 O interessado deverá requerer ao Coordenador de Curso, por meio de 

protocolo formal na Secretaria Acadêmica, o aproveitamento de estudos, anexando a 

documentação comprobatória necessária. 
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Art. 165 Compete ao Coordenador de Curso, depois de aprovada a dispensa de 

disciplinas e o aproveitamento de estudos, informar à Secretaria Acadêmica o módulo, 

período ou semestre, conforme o caso, em que o discente ingressante deva requerer 

matrícula e elaborar os planos de estudos, para efeito de adaptação, complementação 

e integralização curricular. 

Parágrafo Único – Dependências, adaptações e estudos complementares poderão 

ser realizados sob regime de módulos acadêmicos, em períodos especiais intensivos 

ou ainda mediante estudos paralelos aos regulares. 

 

Art. 166 A adaptação de conteúdos, para efeito de dispensa de disciplina, será 

realizada sob supervisão e orientação do docente indicado pela coordenação do 

curso. 

 

Art. 167 O aproveitamento de estudos realizados em seminários maiores, faculdades 

ideológicas ou instituições equivalentes de qualquer confissão religiosa, em cursos de 

licenciatura, dar-se-á na forma da lei e após pronunciamento da Câmara de 

Graduação, mediante documentação comprobatória. 

 

Art. 168 O aproveitamento de estudos da Pós-graduação em curso de Graduação 

pode ser feito se equivalente no conteúdo e nas exigências relativas aos cursos de 

graduação e após pronunciamento do Coordenador do Curso, em decisão 

devidamente justificada. 
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SEÇÃO VIII 

DO APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE ESTUDOS 

 

Art. 169 Poderá ter avanço curricular o discente que detenha, em determinada área 

do saber, um conhecimento extraordinário demonstrado por meio de documentação 

comprobatória e de avaliação que abrangerá todos os conteúdos curriculares da 

disciplina que pleitear aproveitamento. 

§ 1º A avaliação será realizada por Banca de Avaliação de Aproveitamento 

Extraordinário de Componentes Curriculares, cujos membros serão designados pelo 

Pró-Reitor de Graduação por ato administrativo. 

§ 2º Será permitido ao discente submeter-se uma única vez à Avaliação de 

Aproveitamento Extraordinário de Componentes Curriculares no mesmo período, 

módulo, semestre ou componente curricular. 

§ 3º O discente não poderá requerer submissão à Avaliação de Aproveitamento 

Extraordinário de Componentes Curriculares em conteúdos nos quais tiver sido 

reprovado. 

§ 4º Os casos que não se enquadrarem nos parágrafos deste artigo deverão ser 

decididos pelo Pró-Reitor de Graduação, ouvido o Colegiado do Curso. 

 

Art. 170 O discente interessado em prestar a avaliação de que trata o artigo anterior, 

deverá protocolar sua solicitação junto à Secretaria Acadêmica, mediante pagamento 

de taxa e em requerimento dirigido à Coordenação do Curso. 

§ 1º São procedimentos necessários para a solicitação da Avaliação de 

Aproveitamento Extraordinário de Componentes Curriculares: 

I. Preencher formulário de requerimento; 

II. Apresentar documentação comprobatória da sua proficiência; 

III. Pagar a taxa de avaliação de aproveitamento extraordinário de componentes 

curriculares. 

§ 2º O discente realizará a avaliação na data estabelecida pela Coordenação do Curso 

e deverá obter a média mínima de 80% (oitenta por cento). 

 

Art. 171 Do resultado da avaliação será lavrada ata a ser encaminhada à Secretaria 

Acadêmica para o registro da disciplina. 
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§ 1º O processo administrativo para Aproveitamento Extraordinário de Componentes 

Curriculares, devidamente documentado, inclusive com a avaliação, deverá compor a 

pasta do discente na Secretaria Acadêmica. 

§ 2º A Secretaria Acadêmica publicará o resultado das avaliações realizadas até 7 

(sete) dias úteis após o recebimento da Ata de Avaliação da Banca Examinadora de 

Aproveitamento Extraordinário de Componentes Curriculares. 

§ 3º Não caberá recurso do resultado da Avaliação de Aproveitamento Extraordinário 

de Componentes Curriculares. 

 

SEÇÃO IX 

DA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

 

Art. 172 O prazo para integralização da carga horária total do curso será definido no 

Projeto Pedagógico do Curso, considerando a legislação em vigor. 

Parágrafo Único – Compete ao Colegiado do Curso decidir sobre a extensão do limite 

máximo de integralização de curso de graduação em até 50% (cinquenta por cento), 

em razão de motivo relevante, devidamente justificado e comprovado pelo discente. 

 

Art. 173 O discente da graduação poderá ter abreviada a duração do seu curso, 

antecipando a integralização curricular, desde que apresente extraordinário 

aproveitamento de estudos, avaliado por meio das notas obtidas durante o curso e de 

exames especiais ou de outros instrumentos específicos aplicados por banca 

examinadora em conformidade com o art. 47, § 2º, da Lei nº 9.394/96. 

Parágrafo Único – Somente será submetido a exame por banca específica o discente 

que apresentar aproveitamento acadêmico médio superior a 90% (noventa por cento) 

de todas as notas atribuídas a cada disciplina cursada, e que tenha cursado, pelo 

menos, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso na modalidade 

presencial. 
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SEÇÃO X 

DA REOPÇÃO DE CURSO 

 

Art. 174 No limite das vagas existentes é permitida a reopção de curso.  

Parágrafo Único – O reoptante de curso tem direito ao aproveitamento das disciplinas 

cursadas, ficando obrigado a cursar adaptações, caso sejam necessárias. 

 

SEÇÃO XI 

DA FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA 

 

Art. 175 A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas são permitidas 

apenas ao discente devidamente matriculado. 

Parágrafo Único - Nos cursos ofertados na modalidade a distância, a frequência é 

apurada nos encontros presenciais e no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. 

 

Art. 176 A frequência às aulas e demais atividades das disciplinas e dos componentes 

curriculares é obrigatória, nos cursos e programas presenciais, obedecida à legislação 

própria, a este regimento e às normas expedidas pelo CONSUNI. 

§ 1º Ficará reprovado o discente que não cumprir um mínimo de 75% (setenta e cinco 

por cento) da carga horária da disciplina proposta, em aulas expositivas e atividades 

propostas, observada ainda a regulamentação específica dos outros componentes 

curriculares. 

§ 2º A frequência às aulas e demais atividades das disciplinas e dos componentes 

curriculares é obrigatória, inclusive ao discente em dependência, reprovado por nota 

e/ou frequência. 

 

Art. 177 O controle da frequência dos discentes é de responsabilidade direta do 

docente de cada disciplina ou componente curricular. 

Parágrafo Único – As presenças e faltas são apuradas diariamente, sendo concedido 

o prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da data da aula perdida para eventuais 

reclamações e/ou justificativas com o docente da disciplina ou componente curricular. 
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Art. 178 Nos cursos de Graduação e de Pós-graduação Lato Sensu ofertados em 

EaD, a presença do discente nos encontros presenciais obrigatórios, será registrada 

em instrumento próprio para fins de cumprimento legal do curso, conforme 

determinado no manual do discente. 

§ 1º Os casos de ausências justificadas amparadas por lei estão resguardados neste 

Regimento Geral. 

§ 2º As atividades virtuais serão monitoradas pelos tutores do curso. 

 

SEÇÃO XII 

DO REGIME ESPECIAL DE ESTUDOS 

 

Art. 179 Aos discentes merecedores de tratamento excepcional, será concedido o 

Regime Especial de Estudos – REE como compensação por ausência às aulas, por 

período superior a 5(cinco) dias, que será: 

I. À aluna em estado de gestação e/ou em período pós-parto, observado o 

disposto no art.181, deste Regimento Geral; 

II. Ao discente portador de afecção congênita ou adquirida, infecções, 

traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou 

agudizados, caracterizados por:  

a) Incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos 

escolares, desde que se verifique a conservação das condições intelectuais 

e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em 

novos moldes; 

b) Ocorrência isolada ou esporádica; 

c) Duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada caso, 

para a continuidade do processo pedagógico de aprendizado, atendendo a 

que tais características se verificam, entre outros, em casos de síndromes 

hemorrágicos (tais como a hemofilia), asma, cardite, pericardites, afecções 

osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas 

ou subagudas, afecções reumáticas, etc. 

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o discente ou seu representante 

deverá apresentar o atestado médico, com a indicação das datas de início e término 

do período de afastamento, em até 48 (quarenta e oito) horas da data do início do 

período de afastamento. 
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§ 2º No caso previsto no inciso II, o discente deverá apresentar relatório médico que 

descreva a doença e as condições físicas do paciente. 

 

Art. 180 O regime especial será efetivado por meio de um plano especial de ensino e 

avaliação elaborado pelo docente, observado o seguinte: 

I. Conteúdo a ser trabalhado durante o afastamento; 

II. Recomendação de referências bibliográficas para o estudo; 

III. Metodologia; 

IV. Formas de avaliação; 

V. Cronograma de atividades avaliativas. 

 

Art. 181 A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses, a estudante em 

estado de gravidez ficará assistida pelo regime especial de estudos, respeitadas as 

especificidades de cada disciplina/componente curricular, quando estes exigirem a 

presença do discente, o que deverá ocorrer após o seu retorno às atividades 

acadêmicas. 

 

Art. 182 O não-cumprimento por parte do discente dos exercícios e ou atividades 

designadas pelo docente impossibilitará a compensação das faltas cometidas durante 

o período de afastamento, o que implica em tornar o deferimento do regime especial 

de estudos sem efeito prático. 

 

Art. 183 Os exercícios domiciliares não desobrigarão, em nenhuma hipótese, o 

discente de no mínimo duas atividades avaliativas. 

§ 1º Os exames suplementares deverão ser realizados nas datas estabelecidas no 

Calendário Acadêmico. 

§ 2º Em qualquer caso é assegurado à aluna gestante o direito à prestação dos 

exames suplementares conforme legislação. 

 

Art. 184 A Coordenação de Curso poderá solicitar um laudo/relatório médico em 

casos de acentuada reincidência de atestados médicos. 

 

Art. 185 Não será concedido o Regime Especial de Estudos ao discente: 

I. Com solicitação fora do prazo; 
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II. Quando não apresentar, na ocasião da solicitação, os documentos exigidos; 

III. Com efeito retroativo para eliminação de faltas. 

Parágrafo Único – Para as atividades de estágio supervisionado curricular e as 

disciplinas e/ ou atividades curriculares de modalidade prática que necessitem de 

acompanhamento do docente e a presença física do discente em ambiente próprio 

para sua execução, as atividades serão realizadas após o retorno regular do discente 

às suas atividades acadêmicas. 

 

SEÇÃO XIII 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO EM DISCIPLINAS 

 

Art. 186 A verificação do rendimento escolar do discente em disciplina/módulo é feita 

de forma contínua e cumulativa com apuração no final de cada período letivo, 

abrangendo os elementos de assiduidade e desempenho nos estudos, cada um deles 

eliminatório por si mesmo. 

Parágrafo Único - Nos cursos na modalidade a distância a assiduidade será aferida 

nos encontros presenciais e em Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIVALE.

  

Art. 187 O resultado de qualquer tipo de atividade avaliativa deve ser registrado no 

Portal do Professor e disponibilizado no Portal do Aluno, bem como a devolução ao 

aluno da prova e demais atividades escritas, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos após a realização da atividade avaliativa. 

Parágrafo Único – Da avaliação procedida, caberá ao discente recurso, 

fundamentado e escrito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após sua 

publicação/divulgação no Portal do Aluno, sendo observados para o processo os 

seguintes critérios: 

I. A Coordenação do Curso designa, para conceder a revisão, uma banca 

examinadora, constituída de 03 (três) docentes do curso, sendo um deles, 

necessariamente, o docente da Disciplina /módulo/Componente Curricular, e 

os demais escolhidos, preferencialmente, dentre os que lecionam conteúdos 

afins;  

II. Após o exame da avaliação em questão, a banca examinadora encaminhará 

ata, por escrito ao Coordenador do Curso e este, ao discente, pela manutenção 

ou alteração da nota; 
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III. Se deferido, o docente da disciplina /módulo/Componente Curricular procederá 

a correção do resultado da avaliação no Portal do Aluno; 

IV. Da decisão da banca examinadora cabe recurso do discente ao Colegiado do 

Curso, até 3 (três) dias corridos, contados a partir da informação escrita ao 

discente da decisão da banca examinadora. 

 

Art. 188 A avaliação do rendimento acadêmico nos cursos presenciais abrange os 

aspectos de assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos eliminatórios. 

Parágrafo Único -  O processo avaliativo de cada disciplina deverá conter, pelo 

menos, 3 (três) atividades avaliativas, devendo estar registrado no Plano de Ensino e 

aprovado pela Coordenação do curso. 

 

Art. 189 Nos cursos ofertados na modalidade a Distância, a avaliação do 

desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção 

de diplomas ou certificados dar-se-á no processo, mediante o cumprimento das 

atividades programadas e a realização de exames presenciais. 

 

Art. 190 Compete ao docente da disciplina/módulo/componente curricular ou ao 

docente responsável: 

I. Lançar no Portal do Docente os resultados das avaliações periódicas, dentro 

do prazo estabelecido pela Reitoria;  

II. Devolver ao discente as avaliações devidamente corrigidas no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis após a realização da atividade avaliativa; 

III. Imprimir, assinar e entregar o Diário à Secretaria Acadêmica, no final de cada 

semestre. 

 

Art. 191 Os resultados de verificação da aprendizagem referidos no artigo anterior, 

em pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), por disciplina/módulo/componente 

curricular, representam a soma de atividades, trabalhos e provas, conforme o plano 

de ensino da disciplina/módulo/componente curricular, exceto aquelas que terão 

conceito “S” (satisfatório) ou “N” (não satisfatório), conforme estabelecido no Projeto 

Pedagógico do Curso e atendidas às regulamentações expedidas pelo CONSUNI. 
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Art. 192 O discente que deixar de fazer avaliações poderá no prazo de 02 (dois) dias 

úteis após aplicação da prova perdida, e, mediante o pagamento na tesouraria de taxa 

administrativa para cada prova, requerer segunda chamada na Secretaria Acadêmica. 

§ 1º A segunda chamada da prova será aplicada conforme data prevista no Calendário 

Acadêmico, em horário marcado e divulgado pela Coordenação do Curso. 

§ 2º A isenção da taxa administrativa destinada à segunda chamada de avaliação 

poderá ser requerida, por escrito, pelo discente de forma devidamente justificada e 

comprovada junto ao coordenador que encaminhará à Pró-Reitoria de Graduação 

para decisão. 

§ 3º O requerimento da Segunda Chamada só se aplica para prova ou outra atividade 

equivalente. 

 

Art. 192-A Ao aluno regularmente matriculado é assegurado, no exercício da 

liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado 

requerimento, sendo esse com antecedência de, no mínimo 48 (quarenta e oito) 

horas, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os 

preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo ser 

atribuído ao aluno, sem custos para o mesmo, uma das seguintes prestações 

alternativas: 

I. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data 

alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua 

anuência expressa; 

II. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, 

objetivo e data de entrega definidos pela coordenação do curso. 

§ 1º A apresentação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano 

de aula do dia da ausência do aluno. 

§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo 

substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do 

registro de frequência. 

§ 3º Em seu requerimento, o aluno deverá fundamentar o seu pedido, bem como 

apresentar documento que possa comprovar suas alegações e participação como 

membro religioso. 
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§ 4º O cumprimento da prestação alternativa determinada ao aluno deve ocorrer 

dentro do Calendário Acadêmico do semestre letivo em questão, não podendo 

ultrapassar para o próximo. 

 

Art. 193 O discente que por motivo de doença, acidente, ato cirúrgico, problemas na 

gravidez ou parto, comprovados por atestados médicos; ou prorrogação de jornada 

de trabalho, comprovada por atestado da empresa, deixar de fazer as provas, pode 

solicitar no prazo de 03 (três) dias úteis a realização de segunda chamada de prova, 

sem obrigatoriedade de pagar taxa administrativa. 

Parágrafo Único – O não-comparecimento às provas de segunda chamada, no prazo 

deste Regimento, elimina a oportunidade de sua realização. 

Art. 194 Será aprovado na disciplina/módulo/componente curricular o discente que, 

atendidas as exigências de frequência, obtiver, no conjunto das atividades avaliativas 

ao longo do período letivo, nota igual ou superior a 70% (setenta por cento) ou 

conceito “S” (satisfatório). 

 

Art. 195 Ao discente com rendimento igual ou superior a 40% (quarenta por cento) e 

inferior a 70% (setenta por cento), em disciplina (s) módulo/componente curricular, 

será facultado a participação em exames suplementares, no valor de 100 pontos. 

§ 1º O discente será aprovado no exame suplementar se obtiver nota igual ou superior 

a 70 (setenta) pontos. Sendo considerada para efeito de registro acadêmico como 

nota máxima 70 (setenta) pontos, ainda que a pontuação alcançada seja superior a 

esse valor. 

§ 2º O discente com rendimento inferior a 40% (quarenta por cento) será reprovado 

sem direito a exame suplementar.  

§ 3º As avaliações de exame suplementar não são devolvidas ao discente, ficando 

arquivadas na Secretaria Acadêmica por 1 (um) ano. 

§ 4º Em casos excepcionais, é concedida uma segunda oportunidade de exame 

suplementar ao discente ausente por motivo de morte de avós, pais, irmãos, filhos ou 

cônjuge ou por doenças ou internação hospitalar, devendo o mesmo ou seu 

representante requerer a segunda oportunidade na Secretaria Acadêmica, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas após o Exame Suplementar perdido, anexando os 

seguintes documentos: 

I. Luto: atestado de óbito e documento que comprove o vínculo familiar; 
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II. Internação hospitalar: declaração do hospital com laudo médico; 

III. Doença: atestado médico com registro profissional. 

§ 5º O discente poderá fazer pedido de revisão do exame suplementar, devidamente 

fundamentado, devendo ser requerido na Secretaria Acadêmica, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas a partir da data da publicação do resultado final. 

 

SEÇÃO XIV 

DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 196 Os estágios curriculares supervisionados constam de atividades de prática 

exercidas em situações reais ou simuladas de trabalho. 

Parágrafo Único – É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio, 

prevista na matriz curricular do curso, podendo incluir as horas destinadas ao 

planejamento, orientação e avaliação das atividades.   

 

Art. 197 Os estágios curriculares são supervisionados por docentes designados pela 

Coordenação de Curso. 

Parágrafo Único – Os estágios curriculares supervisionados obedecem a 

regulamentos próprios, aprovados pelo respectivo Colegiado do Curso e às Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNs correspondentes. 

 

SEÇÃO XV 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 198 O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, quando não constar nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNs, poderá ser proposto pelo Colegiado do Curso e/ou 

NDE. 

§ 1º Cabe ao Colegiado do Curso fixar as normas para a escolha do tema, a 

elaboração, a apresentação e a avaliação do referido TCC, obedecidas às matérias 

correlatas, aprovadas em instâncias superiores. 

§ 2º É obrigatório o cumprimento de todos os requisitos constantes no projeto 

pedagógico do curso e no regulamento de trabalho de conclusão de curso específico.  
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SEÇÃO XVI 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 199 As Atividades Complementares – ACs terão a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação 

social e profissional.  

§ 1º O que caracterizará este conjunto de atividades será a flexibilidade de carga 

horária de dedicação do estudante no decorrer do curso. 

§ 2º As ACs deverão contemplar na sua estruturação as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e demais atividades relacionadas em regulamento específico do 

curso, em conformidade com as DCNs. 

§ 3º A relação das ACs com suas respectivas cargas horárias e forma de avaliação 

deverá ser discriminada nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem como em 

regulamento específico do curso. 

§ 4º É obrigatória a integralização da carga horária total das ACs prevista no currículo 

do curso e em regulamento próprio. 

 

SEÇÃO XVII 

DO DESLIGAMENTO DO DISCENTE 

 

Art. 200 O desligamento é a desvinculação do discente da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE e poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias: 

I. Conclusão do curso; 

II. Cancelamento de matrícula; 

III. Por interesse pessoal do discente (desistência ou cancelamento), mediante 

requerimento expresso e formal; 

IV. Abandono; 

V. Vencimento do limite máximo de integralização para conclusão do curso; 

VI. Por imposição de sanção disciplinar decorrente de processo administrativo, e 

neste caso, será vedado o reingresso. 

Parágrafo Único – Quando o discente deixar de renovar sua matrícula no prazo 

previsto no calendário acadêmico, o Reitor da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE declarará cancelada a sua matrícula. 
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SEÇÃO XVIII 

DA COLAÇÃO DE GRAU 

 

Art. 201 Colação de Grau é um ato oficial, realizado em sessão solene e pública, em 

data, hora e local previamente fixados, com seus trabalhos presididos pelo Reitor ou 

por autoridade por ele designada, na qual os graduandos prestarão juramento 

profissional na forma aprovada pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e pela 

legislação vigente. 

 

Art. 202 A Cerimônia de Colação de Grau é lavrada em ata, devidamente autenticada 

pelo Secretário Acadêmico, devendo ser assinada pelo Reitor ou seu representante 

legal. 

Parágrafo Único – A assinatura do concluinte ficará condicionada ao protocolo 

institucional. 

 

Art. 203 Somente constarão na ata, os formandos que tenham concluído 

integralmente a carga horária prevista e recebido a aprovação necessária para o seu 

curso, devidamente constatado pela Secretaria Acadêmica. 

 

Art. 204 A cerimônia de Colação de Grau será registrada em ata, emitindo-se, 

posteriormente, o diploma e histórico escolar. 

 

Art. 205 Por requerimento de interessados, e em casos especiais devidamente 

justificados e comprovados, pode a colação de grau ser feita individualmente ou por 

grupos, em dia, hora e local fixados pela Reitoria e na presença de, no mínimo, 03 

(três) docentes. 

 

TÍTULO IV 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

Art. 206 A comunidade acadêmica é constituída pelos corpos docente, tutores, 

discente e técnico-administrativo, diversificados em suas atribuições e funções e 

unificados nos objetivos da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 
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Art. 207 O ato de matrícula do discente ou de admissão aos quadros docente ou 

técnico-administrativo implicam compromisso de acatar e respeitar o Estatuto da 

Entidade Mantenedora e da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, bem como 

este Regimento Geral e demais normas internas, constituindo falta punível a 

transgressão ou desatendimento das respectivas normas. 

§ 1º Será caracterizado como ato de insubordinação o desrespeito às ordens 

emanadas de superior hierárquico ou das autoridades acadêmico-administrativas. 

§ 2º Os atos de qualquer membro da comunidade acadêmica praticados fora dos 

limites espaciais e funcionais da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE serão de 

exclusiva responsabilidade do seu autor. 

 

Art. 208 O corpo docente e pessoal técnico-administrativos da Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE são contratados pela Entidade Mantenedora, após aprovação 

em processo seletivo organizado pelo Departamento de Pessoal, observadas as 

disposições da legislação trabalhista vigente. 

 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 209 O corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é constituído 

por docentes, segundo as normas que regulam o plano de carreira institucional. 

 

Art. 210 A título eventual e por prazo determinado, a Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE pode contar com a participação de docentes visitantes e convidados, de 

comprovada qualificação acadêmica ou profissional, para desenvolver atividades e 

programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como de docentes substitutos, com 

o objetivo de suprir faltas e impedimentos temporários de docentes. 
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SEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO, REGIME DE TRABALHO, CLASSES, CRITÉRIOS E PLANO 

DE CARGO E CARREIRA E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 211 O corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE será 

constituído dos docentes integrantes do Plano de Carreira Docente, estabelecido pela 

Entidade Mantenedora, e dos docentes visitantes ou colaboradores. 

§ 1º Os docentes visitantes ou colaboradores terão suas atribuições e encargos 

definidos em normas específicas, aprovadas pelo CONSUNI. 

§ 2º Os docentes visitantes ou colaboradores serão contratados em caráter eventual 

e temporário para ministrar cursos, disciplinas ou atividades de magistério superior, 

por período não superior a dois anos, sem ingressar na carreira docente. 

§ 3º Os docentes visitantes ou colaboradores poderão ingressar no Plano de Carreira 

Docente se, após o período contratado, houver vaga disponível e verificado o 

cumprimento dos requisitos exigidos em cada caso, nível ou classe funcional. 

 

Art. 212 O corpo docente se distribui entre as seguintes classes de carreira de 

magistério: 

I. Titular; 

II. Adjunto; 

III. Assistente; 

IV. Auxiliar. 

Parágrafo Único – O Plano de Carreira dos Tutores será incorporado ao Plano de 

Carreira dos Profissionais Técnico Administrativos e atenderá às especificidades da 

função.  

 

Art. 213 Os docentes serão contratados pela Entidade Mantenedora, segundo o 

regime das leis trabalhistas, observados os critérios e normas deste Regimento Geral, 

mediante processo seletivo, obedecendo aos seguintes critérios: 

I. Titulação comprovada por meio de diploma de graduação e de pós-graduação; 

II. Relevância da obra intelectual e científica, comprovadas mediante publicação 

de valor em sua especialidade; 

III. Experiência profissional de magistério superior compatível com a área de 

exigência do curso; 
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IV. Experiência profissional fora do magistério compatível com a área de exigência 

do curso; 

V. Idoneidade moral do candidato; 

VI. Títulos acadêmicos, didáticos, artísticos e profissionais relacionados com a 

área do curso; 

VII. Trabalhos de real valor técnico-científico e/ou profissional. 

 

Art. 214 O docente poderá ser contratado de acordo com os seguintes regimes de 

trabalho: 

I. Tempo Integral – pressupõe jornada total de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, nela reservado o tempo 

de pelo menos 20 (vinte) horas semanais, destinadas a estudos, pesquisa, 

trabalho de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de 

discentes; 

II. Tempo Parcial – pressupõe a jornada 12 (doze) ou mais horas semanais de 

trabalho na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, nela reservado pelo 

menos 25% (vinte e cinco por cento) do tempo para estudos, pesquisa, 

trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de 

discentes; 

III. Horista – jornada baseada no número semanal de aulas atribuídas ao docente, 

conforme Planejamento de Ensino. 

 

Art. 215 A hora-aula compreenderá, para efeitos de remuneração, a aula ministrada, 

segundo Projeto Pedagógico do Curso, seu planejamento e preparação, avaliação dos 

discentes, registro e controle acadêmico. 

 

Art. 216 O Plano de Carreira Docente tem por objetivo regulamentar a política de 

recursos humanos para o corpo docente da Instituição e fomentar o desenvolvimento 

dos docentes, visando o cumprimento das metas e objetivos institucionais e busca:  

I. Ampliar a capacidade da Instituição de atrair e manter docentes comprometidos 

e capacitados;  

II. Manter o equilíbrio entre as condições financeiras da Instituição e a 

remuneração do corpo docente;  

III. Criar condições para o desenvolvimento acadêmico dos docentes; 
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IV. Valorizar o desempenho de docentes que demonstrem contribuição 

significativa ao sucesso dos discentes. 

§ 1º O Plano de Carreira Docente estabelecerá os critérios de classificação e 

progressão na carreira, o que dependerá da existência de vagas abertas na categoria 

para a qual o docente possuir os requisitos mínimos exigidos, permanecendo na 

categoria anterior até a abertura de vaga. 

§ 2º Existindo mais de um candidato para a vaga aberta na carreira docente, será 

promovido o que for aprovado em concurso interno. 

 

SEÇÃO II 

DOS DEVERES DOS DOCENTES 

 

Art. 217 O corpo docente, além dos deveres inerentes ao seu contrato de trabalho, 

preconizados pela Consolidação das Leis do Trabalho, deve cumprir as disposições 

estatutárias e regimentais da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

 

Art. 218 É obrigatória a frequência dos docentes às aulas no horário estabelecido, a 

execução integral dos programas previstos e aprovados pelo Curso e o cumprimento 

das horas estabelecidas no respectivo regime de trabalho e no calendário de 

atividades da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  

Parágrafo Único – Nos cursos ofertados na modalidade EaD, a frequência dos 

docentes será de acordo com o plano de ensino da disciplina. 

 

Art. 219 Os membros do Corpo Docente têm por deveres: 

I. Participar da elaboração do Projeto Pedagógico do seu Curso; 

II. Fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNs do curso onde atua; 

III. Zelar pela aprendizagem dos discentes; 

IV. Propor estratégias de recuperação para os discentes com menor rendimento 

de aprendizagem; 

V. Ministrar aulas nos dias letivos e pontualmente nos horários estabelecidos, 

além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
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VI. Responder pela ordem nas salas de aula e pelo bom uso e conservação das 

instalações, equipamentos e material utilizado; 

VII. Orientar os trabalhos acadêmicos e quaisquer atividades curriculares 

relacionadas com sua disciplina, observados seu contrato de trabalho e sua 

disponibilidade; 

VIII. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos acadêmicos; 

IX. Cumprir e fazer cumprir as normas referentes à avaliação do aproveitamento 

dos discentes na forma regulamentar; 

X. Comparecer às reuniões dos órgãos colegiados da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE de que participe; 

XI. Propor à Coordenação do Curso respectivo, medidas que julgue necessárias 

para a maior eficiência do ensino, da pesquisa/iniciação científica e da 

extensão; 

XII. Participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e 

outras para que for designado ou eleito; 

XIII. Cumprir quaisquer outras obrigações ou atribuições que lhe estejam previstas 

neste Regimento ou que decorram do exercício de sua função e 

responsabilidade; 

XIV. Observar o regime disciplinar da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

XV. Elaborar o Plano de Ensino e o Plano de Aula de sua disciplina, submetendo-

os à aprovação da coordenação de curso e disponibilizar para o discente;  

XVI. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de desempenho e julgar os 

resultados apresentados pelos discentes; 

XVII. Organizar as atividades práticas supervisionadas a serem submetidas aos 

discentes; 

XVIII. Manter atualizados os registros acadêmicos; 

XIX. Elaborar e executar projetos de pesquisa/iniciação científica e de extensão 

quando pertinentes ao conteúdo de sua disciplina e seu regime de trabalho; 

XX. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado, além de participar, integralmente, dos 

períodos dedicados ao planejamento, ao preenchimento dos planos de ensino, 

à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

XXI. Responder no prazo estabelecido aos instrumentos de avaliação institucionais; 
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XXII. Colaborar com as atividades de articulação e integração da Instituição com a 

comunidade; 

XXIII. Registrar no Portal do Docente e disponibilizar no Portal do Discente o 

resultado das atividades avaliativas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos 

após a realização da atividade avaliativa; 

XXIV. Devolver as atividades avaliativas escritas após 10 (dez) dias corridos da 

realização da atividade; 

XXV. Ao final de cada semestre, imprimir o Diário, assinar e entregar à Secretaria 

Acadêmica, respeitando o prazo estabelecido no calendário acadêmico; 

XXVI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento Geral. 

 

Art. 220 A frequência docente às atividades acadêmicas é obrigatória, nos cursos de 

natureza presencial. 

§ 1º Fica o docente sujeito às sanções previstas neste Regimento Geral e na CLT, em 

caso de descumprimento desse artigo. 

§ 2º Constitui dever do docente zelar pela infraestrutura física, material e tecnológica 

e o cumprimento de suas atribuições para a consolidação da Missão da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

 

SEÇÃO III 

DOS DIREITOS DOS DOCENTES 

 

Art. 221 A Entidade Mantenedora, por meio de seus órgãos competentes, fixará 

resoluções, salários e vantagens para os docentes. 

 

Art. 222 São direitos do corpo docente: 

I. Receber remuneração e tratamento social condizente com a atividade do 

magistério e os recursos e apoios didáticos e administrativos necessários ao 

desenvolvimento regular de suas atividades; 

II. Participar de eventos de atualização e aperfeiçoamento dentro da área de sua 

atuação docente; 

III. Participar, caso seja escolhido para tal função, como representante em órgãos 

colegiados e para cargos administrativos; 
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IV. Apelar de decisões dos órgãos administrativos, observada a hierarquia 

institucional, encaminhando o respectivo recurso. 

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

SEÇÃO ÚNICA 

DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 223 O corpo técnico-administrativo da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

é constituído pelos 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. 

 

Art. 224 O Plano de Cargos e Carreira da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

definirá o agrupamento dos cargos e funções, os níveis salariais de admissão e a 

promoção dos funcionários técnico-administrativos da Instituição. 

 

Art. 225 Os direitos e deveres do pessoal técnico-administrativo são os dispostos na 

Consolidação das Leis do Trabalho, pela qual se regem os respectivos contratos, 

aplicando-lhes ainda, no que couber as disposições do Estatuto e deste Regimento 

Geral. 

 

Art. 226 É direito de todo funcionário ser tratado com urbanidade pelos colegas, 

contar com ambiente digno de trabalho e receber remuneração condizente com as 

atividades que desenvolva na instituição. 

 

Art. 227 Constitui dever do pessoal técnico-administrativo zelar pela infraestrutura 

física, material e tecnológica e o cumprimento de suas atribuições para a consolidação 

da Missão da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 
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 CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR COMUM AOS DOCENTES, TUTORES E PESSOAL 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 228 No enquadramento disciplinar e fixação das respectivas sanções, aplicáveis 

aos membros dos corpos docente e técnico-administrativo, serão considerados os 

atos contra: 

I. A integridade física e moral da pessoa; 

II. O patrimônio moral, científico, cultural e material da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE; 

III. O correto exercício de funções pedagógicas, científicas e administrativas. 

 

Art. 229 As sanções disciplinares são aquelas constantes da Consolidação das Leis 

do Trabalho e as previstas neste Regimento Geral. 

 

Art. 230 O Reitor é a autoridade competente para proceder ao enquadramento 

disciplinar do funcionário, após apuração dos fatos em processo administrativo, por 

Comissão de Inquérito nomeada pelo Reitor por meio de portaria.  

 

Art. 231 As penalidades são aplicadas de acordo com a gravidade das faltas, 

considerando, à vista do caso, os seguintes elementos: 

I. Infração cometida; 

II. Primariedade do infrator; 

III. Dolo e culpa; 

IV. Valor e utilidade de bens atingidos; 

V. Grau de ofensa à autoridade. 

§ 1º As penalidades são aplicadas imediatamente após processo administrativo 

apurando os fatos com os devidos registros e assegurando aos envolvidos os 

princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. 

§ 2º O membro do corpo docente e pessoal técnico-administrativo poderá ser afastado 

de suas funções, de forma cautelar, em situações em que a manutenção do exercício 

do cargo/função possa acarretar prejuízos à investigação ou ao bom relacionamento 

com os demais membros da comunidade acadêmica. 
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Art. 232 A aplicação de penalidades não desobriga o punido do ressarcimento pelos 

eventuais danos causados à Instituição. 

 

Art. 233 A pessoa ofendida fica obstada de participar do procedimento disciplinar, em 

qualquer de suas fases, como agente apurador de fatos ou aplicador de sanção. 

 

Art. 234 Em todas as ocorrências, o Reitor é competente para aplicar penalidades ao 

docente. 

 

Art. 235 Os docentes e pessoal técnico-administrativo estão sujeitos às seguintes 

sanções disciplinares: 

I. Advertência; 

II. Repreensão; 

III. Suspensão; 

IV. Demissão por justo motivo. 

 

Art. 236 A pena de advertência é aplicável àquele que, sem justa causa, a juízo do 

superior hierárquico: 

I. Não cumprir os prazos regimentais; 

II. Deixar de comparecer a ato de sua obrigação ou para o qual tenha sido 

regularmente convocado; 

III. Faltar, injustificadamente, a mais de 3 (três) dias letivos, no caso de docentes 

ou a mais de 3 (três) dias consecutivos de serviço, no caso de técnico-

administrativo; 

IV. Mostrar desinteresse ou falta de zelo no cumprimento de suas obrigações; 

V. Desrespeitar normas institucionais. 

 

Art. 237 As penas de repreensão e suspensão são aplicáveis em caso de reincidência 

prevista no artigo anterior e ainda por: 

I. Desrespeito a qualquer autoridade acadêmica; 

II. Ofensa a discente ou a colega de trabalho; 

III. Grave perturbação da ordem, no recinto da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE. 

 



97 

 

Art. 238 A pena de demissão por justo motivo é aplicável: 

I. Por reincidência de faltas, após ter sido repreendido ou suspenso; 

II. Abandono de emprego e nas demais hipóteses previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT ou demais leis trabalhistas; 

III. Por incompetência científica, incapacidade didática ou técnica, desídia 

inveterada no desempenho das atividades acadêmicas ou prática de atos 

incompatíveis com a dignidade da vida institucional, especificamente no caso 

de docentes; 

IV. Incapacidade técnica, desídia inveterada no desempenho de obrigações e 

prática de atos incompatíveis com as finalidades educacionais da Instituição, 

em se tratando de funcionário técnico-administrativo; 

V. Por infringência aos deveres e obrigações estabelecidos neste Regimento 

Geral. 

 

Art. 239 No caso de demissão por justo motivo a aplicação da penalidade será, 

obrigatoriamente, precedida por apuração formal dos fatos por meio de processo 

administrativo, instaurado pelo Reitor por meio de portaria, assegurado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Único – A demissão imotivada ou sem justo poderá ser deliberada por 

decisão do Reitor. 

 

Art. 240 É da competência do Reitor aplicar a penalidade após a conclusão do 

processo administrativo nos termos deste Regimento. 
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CAPÍTULO IV 

DO CORPO DISCENTE  

SEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 241 O corpo discente da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é constituído 

de discentes regularmente matriculados em seus cursos e programas na forma do 

Estatuto da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e deste Regimento Geral.   

 

Art. 242 O ato da matrícula compreende o compromisso de respeito às normas do 

Estatuto e do Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, da 

Entidade Mantenedora, das Resoluções de órgãos de deliberação superior e dos atos 

das autoridades acadêmicas, constituindo falta punível o desatendimento. 

 

SEÇÃO II 

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 

Art. 243 O corpo discente é representado em todos os órgãos Colegiados da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, com direito a voto, nos termos do Estatuto 

e deste Regimento.  

Parágrafo Único – A designação dos representantes e suplentes com mandatos 

vinculados é feita anualmente.  

 

Art. 244 A conclusão do curso, o trancamento ou cancelamento da matrícula e a 

punição disciplinar importam, automaticamente, na perda do mandato. 

 

Art. 245 O exercício de função em diretório estudantil não desobriga o estudante da 

frequência ou de qualquer outra obrigação relativa às atividades acadêmicas. 

 

Art. 246 É vedado ao Diretório Estudantil, no âmbito da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE, qualquer ação, manifestação ou propaganda de caráter político-

partidário, racial, religiosa ou que represente atitude discriminatória ou 

preconceituosa. 
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Art. 247 O corpo discente tem sua forma de representação estudantil estabelecida em 

seus regimentos próprios. 

 

Art. 248 Os candidatos à representação em órgãos colegiados somente terão suas 

designações efetivadas se preencherem os seguintes requisitos: 

I. Ser discente regularmente matriculado; 

II. Ter satisfatório desempenho acadêmico; 

III. Não estar matriculado no último período do curso; 

IV. Não estar em débito financeiro com a entidade mantenedora. 

§ 1º Para os fins do inciso III deste artigo, entende-se por satisfatório desempenho 

acadêmico não ter reprovações, por notas ou faltas, e não ter dependência em 

quaisquer disciplinas de seu currículo. 

§ 2º A participação do discente em órgãos colegiados ou comissões não será 

remunerada. 

 

Art. 249 O órgão de representação estudantil, legalmente constituído, deve 

comunicar formalmente ao Reitor as indicações de representantes dos discentes 

regulares para compor o CONSUNI. 

Parágrafo Único – A falta de indicação formal do representante estudantil inviabiliza 

a participação nos órgãos colegiados. 

 

Art. 250 O comportamento inconveniente ou incompatível com a dignidade da função 

de representante estudantil em órgão colegiado é considerado motivo suficiente para 

a destituição do representante, cabendo recurso da decisão para o órgão 

imediatamente superior na hierarquia institucional. 

§ 1º O representante estudantil será destituído por ato do Presidente do órgão 

colegiado ao qual faz parte. 

§ 2º Ocorrendo a destituição do representante estudantil, assumirá em seu lugar o 

respectivo suplente. 

 

Art. 251 Ocorrida a destituição do representante estudantil, cumpre ao órgão desta 

representação ou aos representantes de turma designar o seu substituto na função.  
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SEÇÃO III 

DA MONITORIA 

 

Art. 252 A monitoria objetiva um melhor aparelhamento dos cursos de graduação, 

assim como o aproveitamento dos discentes que apresentem atributos de inteligência, 

cultura e aptidão para a função.  

 

Art. 253 O exercício da monitoria é privativo do discente do ensino superior de 

graduação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e é vinculado à disciplina.  

Parágrafo Único – A função, o processo seletivo, a admissão, o acompanhamento 

das atividades, o nível de subordinação dos monitores e outras condições necessárias 

serão definidos por regulamento próprio, aprovado pelo CONSUNI, e por edital. 

 

SEÇÃO IV 

DOS DIREITOS DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 254 Constituem direitos do corpo discente: 

I. Receber as atividades acadêmicas relativas ao curso em que estiver 

matriculado; 

II. Ser orientado pelo corpo docente em suas solicitações de cunho pedagógico; 

III. Constituir associações, em conformidade com a legislação específica e o 

disposto nas normas da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

IV. Fazer-se representar junto aos órgãos colegiados da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE na forma do Estatuto e deste Regimento Geral; 

V. Votar e ser votado nas eleições para membro da assessoria do órgão de 

representação estudantil, quando houver, observadas as restrições deste 

Regimento Geral; 

VI. Recorrer de decisões de órgãos administrativos, observada a hierarquia 

institucional, encaminhando o respectivo recurso por meio do coordenador de 

curso; 

VII. Receber do docente os resultados das atividades avaliativas no prazo máximo 

de 10 (dez) dias corridos da realização da atividade avaliativa; 

VIII. Ter acesso à avaliação com sua correção, quando essa for escrita, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos da realização da atividade avaliativa; 
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IX. Participar de monitorias oferecidas pelo Curso de acordo com as normas 

estabelecidas; 

X. Recorrer dos atos de docentes, tutores, e de pessoal técnico-administrativo que 

importem em descumprimento das normas regimentais, observada a hierarquia 

institucional. 

 

SEÇÃO V 

DOS DEVERES DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 255 Constituem deveres do corpo discente: 

I. Frequentar as aulas e participar das demais atividades curriculares, aplicando 

a máxima diligência no seu aproveitamento; 

II. Abster-se de quaisquer atos que importem em perturbação da ordem, ofensa 

aos bons costumes, desrespeito às autoridades escolares, docentes e 

servidores em geral; 

III. Contribuir, no seu âmbito de atuação, para o prestígio crescente da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

IV. Desenvolver todas as suas atividades, no âmbito institucional, em estrita 

obediência aos preceitos deste Regimento Geral; 

V. Zelar pelo patrimônio da instituição; 

VI. Saldar, nos respectivos vencimentos, as obrigações financeiras contraídas 

junto à Entidade Mantenedora; 

VII. Acompanhar o resultado das atividades avaliativas registrado e disponibilizado 

no Portal do Discente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos da realização 

da atividade; 

VIII. Não utilizar, durante as aulas, aparelho celular, smartphone ou similar, para fins 

de comunicação, sendo proibido o uso para tal finalidade, assim como o uso 

de dispositivo sonoro do respectivo aparelho. 

 

SEÇÃO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 256 O corpo discente da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE está sujeito 

a todas as normas referentes à vida acadêmica estabelecidas no Estatuto, nesse 
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Regimento Geral, na legislação pertinente e nas normas emanadas dos colegiados 

deliberativos da Instituição. 

 

SEÇÃO VII 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE 

 

Art. 257 As penalidades são aplicadas de acordo com a gravidade das faltas, 

considerando, à vista do caso, os seguintes elementos: 

I. Infração cometida; 

II. Primariedade do infrator; 

III. Dolo e culpa; 

IV. Valor e utilidade de bens atingidos; 

V. Grau de ofensa à autoridade. 

Parágrafo Único – As penalidades são aplicadas imediatamente após processo 

administrativo, apurando os fatos com os devidos registros e assegurando aos 

envolvidos os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. 

 

Art. 258 A aplicação de penalidades não desobriga o punido do ressarcimento pelos 

danos causados à Instituição. 

 

Art. 259 A pessoa ofendida fica obstada de participar do procedimento disciplinar, em 

qualquer de suas fases, como agente apurador de fatos ou aplicador de sanção. 

 

Art. 260 Não poderá obter titulação, transferência interna ou externa, ou trancamento 

de matrícula o discente sujeito a processo disciplinar, até a sua conclusão e 

cumprimento de seus efeitos. 

 

Art. 261 Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penas 

disciplinares: 

I. Advertência escrita; 

II. Repreensão; 

III. Suspensão em até 20% (vinte por cento) do total dos dias letivos; 

IV. Desligamento. 
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Parágrafo Único – A penalidade prevista no inciso III não se aplica aos discentes de 

cursos EaD. 

 

Art. 262 É da competência do Reitor, dos Pró-Reitores e dos Coordenadores de 

Curso fazerem cumprir o regime disciplinar no âmbito de suas respectivas atuações. 

 

Art. 263 A pena de advertência é aplicável por: 

I. Violação a qualquer preceito deste Regimento, em especial o artigo que trata 

dos deveres do corpo discente; 

II. Desrespeito às autoridades acadêmicas e administrativas da Instituição ou a 

qualquer membro dos corpos docente, discente e técnico administrativo; 

III. Desobedecer à ordem de qualquer membro da Comunidade Acadêmica, no 

estrito exercício de suas funções estatutárias e regimentais; 

IV. Perturbação da ordem, no recinto da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE; 

V. Prejuízos materiais causados à Instituição. 

 

Art. 264 A pena de repreensão é aplicável em caso de reincidência em falta prevista 

no artigo anterior e ainda por: 

I. Desrespeito a qualquer autoridade acadêmica; 

II. Grave perturbação da ordem, no recinto da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE; 

III. Ofensa, desacato ou agressão a membros da Comunidade Acadêmica; 

IV. Dano ao patrimônio da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

V. Portar-se no Campus Universitário de forma ofensiva aos preceitos morais ou 

legais. 

 

Art. 265 Nos cursos presenciais, a pena de suspensão em até 20% (vinte por cento) 

dos dias letivos, é aplicável por: 

I. Reincidência às infrações previstas nos artigos anteriores; 

II. Agressão a outro discente; 

III. Ofensa a qualquer membro dos corpos docente e técnico-administrativo; 

IV. Improbidade na execução das atividades acadêmicas; 
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V. Ofensa moral ao Reitor, aos Pró-Reitores, ao Coordenador de Curso ou a 

qualquer autoridade da administração da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE; 

VI. Atentado culposo ou doloso contra o patrimônio moral, científico, cultural ou 

material da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

VII. Envolvimento em situações de: venda, repasse, porte ou uso indevido de 

substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, no 

âmbito da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

VIII. Tentativa de impedimento do exercício de funções pedagógicas, científicas ou 

administrativas da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

Parágrafo Único – Ao discente suspenso é vedado praticar atos da vida escolar, obter 

guia de transferência, ou trancamento de matrícula. 

 

Art. 266 A pena de desligamento é aplicável: 

I. Pela reincidência em infração conforme artigos anteriores; 

II. Por agressão física ou moral a qualquer autoridade institucional ou a qualquer 

outro membro da comunidade acadêmica (docente, discente ou técnico 

administrativo); 

III. Por atos ilícitos e/ou incompatíveis com a dignidade da vida acadêmica. 

 

Art. 267 No caso de aplicação das penas previstas nos artigos anteriores, excluída a 

advertência, a aplicação da penalidade será precedida de apuração formal dos fatos, 

mediante processo administrativo, instaurado pelo Reitor, garantido o respeito à 

dignidade da pessoa humana, bem como o direito ao contraditório e a ampla defesa.  

§ 1º Durante o período de apuração dos fatos, o discente envolvido não poderá obter 

transferência para outra instituição de ensino ou de curso na Instituição. 

§ 2º Concluída a apuração formal dos fatos em procedimento administrativo, e 

apurada a veracidade, a aplicação da pena disciplinar será comunicada por escrito ao 

discente culpado ou a seu responsável, se for menor, com a indicação dos motivos 

que a determinaram. 

 

Art. 268 O inquérito administrativo será instaurado no prazo de trinta dias, contados 

da data do conhecimento do fato, mediante Portaria do Reitor, que nomeará comissão 
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de três docentes para, sob a presidência de um deles, apurá-lo no prazo de trinta dias, 

contados da Portaria. 

§ 1º O inquérito administrativo poderá ser precedido de sindicância sumária e sigilosa, 

a ser feita por docente ou comissão designada pela autoridade que tomar 

conhecimento do fato, para, em caráter preliminar, verificar a existência de indícios de 

transgressão disciplinar. 

§ 2º Em caso de sindicância, o prazo de trinta dias a que se refere o caput deste artigo 

será contado a partir da remessa dos respectivos autos ao Reitor. 

§ 3º Em casos especiais, o Reitor poderá ampliar o prazo para conclusão do inquérito 

administrativo. 

 

Art. 269 A Comissão de Inquérito Administrativo procederá às investigações 

necessárias à apuração do fato, ouvindo testemunhas e colhendo as provas que 

entender necessárias. 

§ 1º Após a apuração dos fatos, nos termos do caput deste artigo, a Comissão dará 

vista do processo ao acusado para, no prazo de quarenta e oito horas, ele requerer 

as provas que pretende produzir. 

§ 2º O requerimento a que se refere o parágrafo anterior poderá ser indeferido pela 

Comissão quando se observar que seu objetivo é meramente protelatório. 

§ 3º Se o acusado arrolar testemunhas, estas serão ouvidas no prazo de três dias, 

devendo comparecer para depor, perante a Comissão, em dia, lugar e hora por ela 

designados em intimação.  

§ 4º Findo o prazo para produção de provas, será aberta vista dos autos ao acusado, 

para apresentar a sua defesa, por escrito, no prazo de quarenta e oito horas, após o 

que a Comissão fará o seu relatório, em que apresentará ao Reitor as sugestões que 

julgar convenientes, seguindo-se a conclusão do processo. 

 

Art. 270 Recebido o processo, o Reitor proferirá decisão fundamentada, dentro do 

prazo de 3 (três) dias úteis, podendo ser renovado, por igual período, mediante 

justificativa explícita. 

 

Art. 271 Da decisão do Reitor cabe recurso, com efeito suspensivo, ao CONSUNI, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da ciência, devendo ser julgado pelo 

Conselho em quinze dias, em reunião extraordinária, após seu recebimento. 
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TÍTULO V 

DOS RECURSOS 

Art. 272 Das decisões de autoridade da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

cabe pedido de reconsideração para a própria autoridade ou órgão e interposição de 

recurso para a instância imediatamente superior da seguinte forma: 

I. De atos de docente, em matéria didático-científica, para o Colegiado do Curso 

e, em matéria disciplinar, para o Pró-Reitor e deste para o Reitor; 

II. De decisões do Colegiado do Curso, para a Câmara de Graduação e desta 

para o CONSUNI; 

III. De atos ou decisões da Assessoria de Graduação, para a Câmara de 

Graduação e desta para o CONSUNI; 

IV. De atos ou decisões da Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto 

Sensu, para a Câmara de Pesquisa e destas para o CONSUNI; 

V. De atos ou decisões da Assessoria de Extensão, para a Câmara de Extensão 

e destas para o CONSUNI; 

VI. De atos do Pró-Reitor, para o Reitor; 

VII. De atos do Reitor, para o CONSUNI; 

Parágrafo Único – Das decisões do CONSUNI, somente caberá recurso à Entidade 

Mantenedora, estritamente quanto a assuntos de ordem econômica e/ou financeira. 

 

Art. 273 O pedido de reconsideração e o recurso são interpostos, independentemente 

um do outro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência do 

interessado do teor da decisão. 

Parágrafo Único – Havendo pedido de reconsideração, o prazo para recurso passa 

a contar após a ciência da decisão deste. 

 

Art. 274 O recurso não tem efeito suspensivo, salvo se a execução imediata do ato 

ou da decisão recorrida puder trazer prejuízo irreparável ao recorrente. 

§ 1º A autoridade ou órgão recorrido declara, considerando o disposto neste artigo, o 

efeito dado ao recurso. 

§ 2º No recurso, o recorrente pode apresentar novos documentos. 
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§ 3º Interposto o recurso, é aberta vista ao recorrido, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, concedendo-lhe 05 (cinco) dias úteis para apresentar suas razões, às quais 

poderão ser anexados documentos.  

§ 4º Apresentadas as razões, deve o recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

ser encaminhado à instância superior, se a autoridade que tomou a deliberação ou 

praticou o ato não o reformou. 

§ 5º Ocorrendo a reforma, pode o recorrido, no mesmo prazo, requerer que o recurso 

seja encaminhado à instância superior, para deliberação final sobre a matéria. 

§ 6º Recebido o recurso na instância superior, quando se tratar de colegiado, será o 

mesmo distribuído a um relator, para emissão de parecer no prazo de 10 (dez) dias 

úteis. 

§ 7º Apresentado o parecer, o recurso é submetido a julgamento, na primeira reunião 

do colegiado do Curso. 

§ 8º Julgado o recurso, o processo é devolvido à autoridade ou órgão recorrido para 

cumprimento da decisão proferida, notificando-se o recorrente. 

 

TÍTULO VI 

DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS  

CAPÍTULO I 

DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Art. 275 Ao concluinte de curso de graduação será expedido diploma, assinado pelo 

Reitor, Pró-Reitor de Graduação e Secretário Acadêmico. 

 

Art. 276 Ao concluinte de curso de Pós-graduação Lato Sensu e Pós-graduação 

Stricto Sensu será expedido certificado correspondente, assinado pelo Reitor, Pró-

Reitor de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu e Secretário Acadêmico. 

 

Art. 277 Ao concluinte de curso de Pós-graduação Stricto Sensu que não defendeu a 

dissertação ou tese será expedido certificado de especialista equivalente à Pós-

graduação Lato Sensu, assinado pelo Reitor, Coordenador do Programa e Secretário 

Acadêmico. 
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Art. 278 Ao discente que concluir curso de extensão em qualquer modalidade prevista 

na regulamentação própria será expedido certificado, devidamente assinado pelo 

Assessor de Extensão e/ou coordenador do curso e pelo Pró-Reitor de Pesquisa e 

Pós-graduação Stricto Sensu. 

Parágrafo Único – Os certificados e atestados de participação em eventos de 

extensão, aos docentes, serão devidamente assinados pelo Assessor de Extensão e 

pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu. 

 

Art. 279 Os certificados de cursos de aperfeiçoamento e especialização são 

acompanhados dos respectivos históricos escolares, 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 da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

 

Art. 280 Os diplomas e certificados serão registrados no setor próprio. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS 

Art. 281 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE pode conceder títulos de 

Benemérito, Docente Emérito e Docente Honoris Causa, por decisão do CONSUNI, 

tomada pelo voto secreto de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

§ 1º O título de Benemérito é concedido por meio da Comenda UNIVALE a pessoas 

que tenham prestado ajuda relevante à Instituição, conforme regulamento. 

§ 2º O título de Docente Emérito é concedido a docente da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE que se aposente após distinguir-se no exercício de suas atividades 

no ensino superior, conforme regulamento. 

§ 3º O título de Honoris Causa é concedido aos docentes, pesquisadores, escritores 

ou artistas, ilustres, que pertençam ou não aos quadros da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE e que tenham prestado serviço relevante à Ciência, às Artes ou à 

Cultura, em seus sentidos genéricos. 

 

Art. 282 Os títulos são outorgados pelo Reitor. 
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SEÇÃO ÚNICA 

DA MEDALHA DE MÉRITO 

 

Art. 283 A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE pode conceder, após 

aprovação do CONSUNI, medalhas de mérito, em solenidade pública que se realize 

em data comemorativa.  

§ 1º As indicações para as concessões podem ser feitas por qualquer membro do 

CONSUNI; 

§ 2º As características das medalhas são estabelecidas pelo CONSUNI. 

 

Art. 284 Fica instituída a “Medalha de Mérito Estudantil”, a ser outorgada por ocasião 

da solenidade de Colação de Grau ao discente que mais se destacar em cada curso. 

Parágrafo Único – A concessão obedecerá a regras fixadas em regulamento próprio 

expedido pela Reitoria. 

 

TÍTULO VII 

DO PATRIMÔNIO, DAS FINANÇAS E DO REGIME ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Art. 285 Os recursos patrimoniais, bens móveis e imóveis, colocados à disposição da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, são de propriedade da Entidade 

Mantenedora, como igualmente os recursos financeiros produzidos pelos vários 

setores e serviços da Instituição, independentemente de sua qualificação e 

proveniência. 

 

Art. 286 Como instituição mantida pela Fundação Percival Farqhuar, a Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE utiliza o patrimônio e os bens da Entidade Mantenedora, 

colocados à disposição da mantida para o cumprimento das suas funções, 

provenientes de: 

I. Dotação financeira; 

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

discentes, 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. Saldos de exercícios financeiros encerrados; 

VI. Arrecadações de fundos especiais que proporcionem recursos financeiros; 

VII. Rendas eventuais de qualquer natureza. 

 

Art. 287 Os valores relativos a trabalhos, projetos, convênios e similares, e da 

prestação de serviços pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE serão 

arrecadados pela Entidade Mantenedora. 

 

Art. 288 A proposta orçamentária semestral da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE é única e unificada, cabendo à Reitoria a administração dos recursos 

liberados pela Entidade Mantenedora, segundo o planejamento aprovado pelo 

CONSUNI. 

 

Art. 289 O planejamento econômico-financeiro da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE é levado, semestralmente, à aprovação da Mantenedora, compreendendo 

o orçamento da receita prevista e da despesa estimada e o plano de aplicação dos 

recursos solicitados. 

 

Art. 290 A demonstração de contas da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é 

elaborada, semestralmente, pela Reitoria, sendo levada à análise e pronunciamento 

conclusivo do CONSUNI e à aprovação da Entidade Mantenedora, no final de cada 

exercício contábil que coincida com o ano civil. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 291 A renúncia a cargo de mandato eletivo deve ser feita formalmente ao superior 

hierárquico. 

 

Art. 292 Manifestações coletivas que impliquem na paralisação das aulas devem ser 

comunicadas por escrito, pelo órgão de representação estudantil, com antecedência 
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mínima de 72 (setenta e duas) horas, ao Reitor, aos Pró-Reitores e aos 

Coordenadores dos cursos, cujas aulas serão paralisadas.  

 

Art. 293 Os casos omissos neste Regimento Geral serão decididos pelo CONSUNI 

ou pela Reitoria nas esferas de suas competências. 

 

Art. 294 Para todo representante docente, discente, técnico-administrativo ou da 

sociedade, em qualquer órgão colegiado, será escolhido também um suplente, que o 

substituirá nos impedimentos e o sucederá no caso de vacância.  

 

Art. 295 A implementação das reformas administrativas decorrentes das alterações 

estatutárias e regimentais será efetivada no prazo máximo de 2 (dois) anos a contar 

das respectivas aprovações.  

 

Art. 296 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. 297 As funções exercidas em órgãos colegiados não têm remuneração extra.   

 

Art. 298 A alteração regimental, de natureza didático-pedagógica, entra em vigor no 

primeiro dia do período letivo seguinte ao de sua aprovação, salvo decisão em 

contrário, plenamente justificada.   

 

Art. 299 Ressalvados os casos de alteração por disposições imperativas, este 

Regimento Geral pode ser modificado mediante proposta do Reitor ou de, pelo menos, 

2/3 (dois terços) dos membros do CONSUNI. 

Parágrafo Único – As modificações deste Regimento Geral deverão ser aprovadas 

em reunião especialmente convocada para essa finalidade.  
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Art. 300 As alterações ao Regimento Geral da UNIVALE, aprovada pela Resolução 

CONSUNI Nº 007/2020, entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSUNI e 

ficam revogadas as disposições das demais normas internas que lhe forem contrárias. 

 

Governador Valadares, 20 de maio de 2020. 

 

 

Profa. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora da UNIVALE 


