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REGIMENTO GERAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO 

PALMÉRIO – UNIFUCAMP 

 

O Centro Universitário Mário Palmério (UNIFUCAMP), Instituição de Educação Superior, 

tem como limite territorial de atuação circunscrito ao município de Monte Carmelo (MG), sede de 

sua mantenedora, a Fundação Carmelitana Mário Palmério, situada na Av. Brasil Oeste, s/nº - Bairro 

Jardim Zenith – Monte Carmelo-MG, doravante referida com a sigla FUCAMP, que é uma 

instituição de caráter técnico-científico e educativo, pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins 

lucrativos, com sede e foro nesta mesma cidade, com Estatuto registrado sob o nº602 no Livro AO5 

do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, às páginas 48 a 66, em data de 13.01.98. 

Parágrafo único: A UNIFUCAMP rege-se pela legislação Brasileira da Educação Superior, por 

este Regimento Geral, pelo Estatuto da Entidade Mantenedora e por Regulamentos Internos. 

 

TÍTULO I 

Do Centro Universitário 

 

Art. 1º - O presente Regimento Geral do Centro Universitário Mário Palmério, 

regulamenta o Estatuto e disciplina as atividades administrativas e acadêmicas de ensino de 

graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão dos diversos órgãos do Centro Universitário. 

 

 

TÍTULO II 

Da Administração Universitária 

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

Art. 2º. A administração da UNIFUCAMP compete aos seguintes órgãos: 

São órgãos da Administração Superior: 

I – O Conselho Universitário - CONSU, como órgão deliberativo; 

II – O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEPE, como órgão consultivo; 

III – A Reitoria, como órgão executivo. 

São órgãos da Administração Básica: 

I. Colegiados de cursos para as funções deliberativas e normativas; 
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II. Coordenação de Cursos de Graduação para as tarefas executivas; 

III. Núcleo Docente Estruturante (NDE) para gestão do Projeto Pedagógico do Curso, ou 

seja, concepção, acompanhamento, consolidação e contínua atualização. 

Parágrafo único: A Constituição e as atribuições dos órgãos mencionados neste artigo 

estão definidas no Estatuto e Regimento Geral da UNIFUCAMP e serão regulamentadas por 

Regimentos próprios. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO E CONSULTA 

 

Art. 3º. A convocação de qualquer órgão colegiado compete, ordinariamente, a seu 

Presidente, que o convoca também extraordinariamente, por iniciativa própria ou por requerimento 

de pelo menos, um quarto de seus componentes. 

Art. 4º. As convocações das reuniões dos órgãos colegiados superiores serão feitas por 

escrito e individualmente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e deverão conter 

respectiva pauta. 

Parágrafo Único – Em caso de urgência, tal prazo poderá ser reduzido, ficando a ordem 

do dia restrita à matéria considerada urgente. 

Art. 5º. As sessões dos colegiados serão presididas pelo reitor, seus respectivo Presidente; 

em sua falta ou impedimento, pelo Diretor de Ensino de Graduação. 

Parágrafo Único – No impedimento, ou nas ausência do Diretor de Ensino de Graduação, 

o mesmo será substituído pelo coordenador, membro do UNIFUCAMP, por ato normativo do 

Reitor. 

Art. 6º. Os órgãos colegiados do UNIFUCAMP reunir-se-ão com a presença da maioria 

absoluta dos seu membros em 1ª convocação, e na 2ª convocação, 30 minutos após a 1ª com qualquer 

número de presentes; em ambas as circunstância, decidirão pela maioria absoluta dos presentes. 

Art. 7º. A participação nas sessões de órgãos colegiados será obrigatória e terá prioridade 

sobre qualquer outra atividade universitária. 

Parágrafo Único – Perderá o mandato o membro representante que, sem causa justificada, 

faltar a três sessões consecutivas ou cinco intercaladas do colegiado, ou tiver sofrido sanção por 

infração disciplinar incompatível com a dignidade da vida universitária. 
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Art. 8º - Nas sessões dos órgãos colegiados, todos os membros presentes serão obrigados 

ao voto, salvo nos casos de impedimentos legais ou declarados. 

§ 1º - Nenhum membro do colegiado deverá participar de votação, quando se tratar de 

assunto de seu interesse pessoal, em caso de parentes e beneficiários diretos. 

§ 2º - Os membros do colegiados terão direito a um único voto, mesmo quando a ele 

pertençam sob dupla condição. 

§ 3º - Em caso de empate, o Presidente terá, também, direito ao voto de qualidade. 

§ 4º - Os membros ausentes no momento da votação não terão direito a voto e, tampouco, 

será aceito o voto por procuração. 

Art. 9º - A Participação nas sessões do órgãos colegiados será exclusiva dos convocados, 

ou excepcionalmente em casos de matéria muito especifica, ser convidada a pessoa para 

esclarecimentos, porém sem direito a voto. 

Art. 10 - Das sessões do órgãos colegiado lavra-se-á ata que, aprovada, será assinada pelo 

secretário, pelo presidente e por todos os presentes. 

 

CAPÍTULO III 

DA REITORIA 

 

Art. 11 - A Reitoria, órgão executivo de Administração Superior da UNIFUCAMP, é 

exercida pelo Reitor que superintende, coordena e fiscaliza todas as atividades do Centro 

Universitário. 

§ 1º - O Reitor será escolhido pelo Presidente da Mantenedora, com mandato de 04 anos, 

sendo permitidas reconduções; Além das atribuições previstas no Estatuto do UNIFUCAMP é de 

responsabilidade do Reitor, nomear e empossar os membros indicados para as funções previstas nos 

diversos órgãos do Centro Universitário Mário Palmério. 

§ 2º - As competências e demais responsabilidades do Reitor bem como as exigências para 

o exercício das funções e a formas de escolhas para os respectivo cargos encontram-se descritas no 

Estatuto do Centro Universitário Mário Palmério. 

§ 3º - Nos impedimentos do Reitor, este será substituído pelo Diretor de Ensino de 

Graduação. 

§ 4º - Na vacância da Reitoria, será indicado outro Reitor conforme § 1º deste artigo. 

São atribuições do Reitor: 
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I. Superintender as atividades e serviços administrativos-pedagógicos do UNIFUCAMP; 

II. Levar ao conhecimento do Conselho Diretor da Mantenedora fatos e ocorrências que 

escapam à rotina da vida universitária; 

III. Intervir em qualquer atividade do UNIFUCAMP, diante da ocorrência de irregularidades; 

IV. Dirigir e administrar o Centro Universitário e representar o UNIFUCAMP em juízo ou fora 

dele; 

V. Coordenar a formulação do plano global de ação do UNIFUCAMP, bem como a proposta 

orçamentária para exame e aprovação pelo Conselho Diretor da Mantenedora; 

VI. Acompanhar a execução do orçamento e encaminhar informações ao Conselho 

Universitário; 

VII. Zelar pela conservação do patrimônio à disposição do UNIFUCAMP; 

VIII. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e implementar suas decisões; 

IX. Expedir e assinar diplomas, certificados, títulos honoríficos e dignidades acadêmicas; 

X. Nomear o Diretor de Ensino de Graduação, o Coordenador do Instituto Superior de 

Educação e o Coordenador de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e assuntos comunitários;   

XI. Dar posse aos membros do Conselho Universitário e aos membros do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

XII. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina, no âmbito de suas atribuições, respondendo 

por abuso ou omissão; 

XIII. Firmar convênios, contratos e ajustes aprovados pela Entidade Mantenedora; 

XIV. Supervisionar a elaboração dos processos de criação ou reconhecimento dos cursos de 

graduação; 

XV. Assinar, pelo UNIFUCAMP, documentos que lhe competem; 

XVI. Aprovar a criação e implantação de cursos em nível de Pós-graduação; 

XVII. Conferir grau aos diplomandos; 

XVIII. Designar a comissão organizadora do Processo Seletivo de admissão por transferência; 

XIX. Nomear o Procurador e o Pesquisador Institucional; 

XX. Homologar os resultados dos Processos Seletivos;  

XXI. Nomear o Secretário Geral; 

XXII. Supervisionar os serviços da Secretaria Geral; 

XXIII. Baixar Portarias e demais atos normativos no âmbito de sua competência; 
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XXIV. Nomear os Coordenadores de curso por meio de Portaria;  

 

SEÇÃO I 

DA DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

Art. 12 - A Diretoria de Ensino de Graduação coordena as atividades de ensino de 

graduação do Centro Universitário e a ela são subordinadas: 

I. A Coordenadoria de Processo Seletivo; 

II. As Coordenações de Cursos; 

Art. 13 - A Diretoria de Ensino de Graduação coordena as atividades de ensino de 

graduação do Centro Universitário, e a ela compete: 

I. Participar das reuniões do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

II. Auxiliar o Reitor na direção do Centro Universitário, coordenando e supervisionando 

os trabalhos docentes nela realizados e supervisionar a atribuição das horas-aulas e demais 

atividades dos docentes; 

III. Administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas, 

promovendo a integração dessa atividade e dessas com as do Conselho Universitário, através do 

Coordenadores de Cursos; 

IV. Encaminhar aos demais órgãos do Conselho Universitário, as sugestões e expedientes 

das respectivas áreas de competência; 

V. Convocar reuniões de Comissões, dos Coordenadores de Curso e dos Docentes em 

geral; 

VI. Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem como a 

assiduidade do pessoal docente e seus horários de atividade; 

VII. Baixar em Portaria, Comunicado ou Edital os atos de sua competência; 

VIII. Supervisionar as atividades da Coordenadoria do Processo Seletivo; 

IX. Assinar Certidões e atestados de conteúdo acadêmico, fornecidos pelo Centro; 

X. Estimular convênios e/ou outras formas de parcerias com outros Centros de Ensino, 

visando o intercâmbio, a troca de experiências e o aprimoramento dos Cursos de Graduação 

promovidos pelo Centro Universitário; 
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XI. Examinar as propostas de convênios com entidades que ofereçam campo de aplicação 

e de treinamento para as atividade de ensino e emitir parecer aos órgãos competentes; 

XII. Coordenar a elaboração dos guias acadêmicos e catálogos; 

XIII. Organizar, com base no Plano Diretor, o planejamento global e anual das atividades 

de ensino de graduação do Centro Universitário e encaminhá-lo aos órgãos competentes para 

aprovação; 

XIV. Estimular a criação de oportunidades e a promoção da capacitação de pessoal para as 

atividades de ensino; 

XV. Assinar certificados juntamente com o Reitor; 

XVI. Sugerir alterações curriculares; 

XVII. Organizar e acompanhar os processos de reconhecimento de cursos de graduação; 

XVIII. Elaborar o horário geral de aulas dos cursos de graduação, com a participação das 

coordenações de Cursos; 

XIX. Supervisionar os registros acadêmicos; 

XX. Organizar o calendário escolar da UNIFUCAMP para a aprovação do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

XXI. Analisar pedidos de transferências e de portadores de diploma de curso superior, de 

acordo com a legislação vigente; 

XXII. Decidir sobre aproveitamento de estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, 

ouvidas as Coordenações de Curso; 

XXIII. Planejar e supervisionar as matrículas; 

XXIV. Participar de estudos relacionados à criação de novos cursos; 

XXV. Cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e as 

deliberações do Conselho Universitário; 

XXVI. Dar parecer conclusivo para apreciação e aprovação de currículos plenos dos cursos 

ou programas; 

XXVII. Zelar pelos seu propostos, pelo bom atendimento aos alunos e professores que 

necessitem, encaminhando as soluções aos órgãos ou funcionários respectivos para as devidas 

providências; 

XXVIII. Apresentar à Reitoria relatório anual das atividades de graduação. 

 

SEÇÃO II 
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COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 

Art. 14 - A Coordenação de Extensão e Assuntos Comunitários superintende as atividades 

de extensão e assuntos comunitários do Centro Universitário. 

Parágrafo Único – O coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários será indicado 

pelo Conselho Universitário, mediante listra tríplice apresentada pelo Reitor, por um período de até 

02 anos. 

Art. 15 - Ao Coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários compete: 

I. Coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas com a extensão da 

UNIFUCAMP; 

II. Promover as atividades de extensão, de acordo com as normas estabelecidas pela 

Instituição, nos diversos segmentos da Comunidade; 

III. Analisar as propostas para o desenvolvimento de atividades de extensão, 

encaminhando-as aos órgãos competentes para aprovação; 

IV. Propor, organizar e coordenar a realização de cursos de extensão oferecidos à 

comunidade interna e externa; 

V. Supervisionar as atividades desenvolvidas para prestação de serviço à comunidade, em 

conjunto com seus responsáveis; 

VI. Coordenar e supervisionar as ações necessárias ao bom andamento dos estágios 

extracurriculares, no que se refere às questões administrativo-operacionais; 

VII. Promover a avaliação periódica das ações e diretrizes políticas e didático-

metodológicas, dos programas de extensão, propondo medidas para sua adequação e 

aprimoramento; 

VIII. Propor à Reitoria assinatura de convênios sobre atividades de Extensão; 

IX. Encaminha relatório anual à Reitoria; 

X. Decidir sobre outras atividades não relacionadas, inerentes às funções do cargo que 

ocupa. 

SEÇÃO III 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art. 16 – A Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação superintende as atividades de 

Pesquisa e Pós-graduação do Centro Universitário. 
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Parágrafo Único – O Coordenador de Pesquisa e Pós-graduação será indicado pelo Reitor, 

por um período de 02 anos permitida a recondução. 

Art. 17 - Ao Coordenador de Pesquisa e Pós-graduação compete: 

I. Estimular os projetos de pesquisa que visem a solução de problemas técnicos, científicos 

e sociais da comunidade e ao desenvolvimento da filosofia, das artes e da tecnologia; 

II. Supervisionar todas as atividades de pesquisa e pós-graduação dos diversos órgãos do 

Centro Universitário; 

III. Manter contatos com entidades de financiamentos de pesquisa e pós-graduação; 

IV. Estimular a criação de oportunidades e a promoção da capacitação de pessoal para as 

atividades de ensino e pesquisa; 

V. Propor normas para publicação de trabalhos científicos; 

VI. Incentivar e difundir a produção cultural, literária, artística, técnica e científica do corpo 

docente, técnico-administrativo e discente do Centro Universitário; 

VII. Coordenar e apoiar as Coordenações de Curso na estruturação de Projetos de Cursos 

de Pós-graduação ´´Lato e Stricto-Sensu``; 

VIII. Encaminhar os projetos de Cursos de Pós-graduação para aprovação dos órgãos 

competentes do Centro Universitário e do Ministério da Educação e Desporto; 

IX. Apoiar a Instituição na busca de financiamento, junto aos órgãos competentes, para os 

Cursos de Pós-Graduação; 

X. Estimular convênio e outras formas de parcerias com outros Centros de Ensino e 

Pesquisa, visando o intercâmbio, a troca de experiências e o aprimoramento dos Cursos de Pós-

Graduação promovidos pela UNIFUCAMP; 

XI. Assinar diplomas e certificados juntamente com o Reitor; 

XII. Organizar e acompanhar o processos de credenciamento de Cursos de pós-graduação; 

XIII. Baixar atos normativos próprios em sua esfera de competência; 

XIV. Participar de estudos relacionados a criação de novos cursos; 

XV. Apresentar à Reitoria relatório anual de atividades da coordenação. 

 

Seção IV 

Do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Art. 18 - O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão de caráter deliberativo e normativo, 

consultivo, propositivo e de assessoramento sobre matéria de natureza didático-pedagógica, 
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integrante da Administração Básica e responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) 

Art. 19 - O NDE tem por finalidade elaborar, implantar, implementar, atualizar e 

complementar a política de ensino, pesquisa e extensão e acompanhar a sua execução, ressalvada a 

competência do Conselho Superior. 

Parágrafo Único - É vedado ao NDE deliberar sobre assuntos que não se relacionem, 

exclusivamente, com os interesses do Curso. 

Art. 20 - O NDE será constituído pelo Coordenador do Curso, como seu presidente, e por, no 

mínimo, mais 4 (quatro) docentes; 

Parágrafo Único – A indicação dos representantes será feita pela Reitoria para mandatos de 

2 (dois) anos, com possibilidade de recondução. 

Art. 21 - São requisitos necessários para atuação do NDE: 

I. ter pelo menos 60% (sessenta por cento) 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% (vinte por cento) em Tempo Integral; 

III. assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar 

continuidade no processo de acompanhamento do Curso. 

Art. 22 - O NDE reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por bimestre, e, extraordinariamente, 

sempre que convocado por seu presidente ou pela maioria de seus membros efetivos, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

SEÇÃO V 

SECRETARIA GERAL 

 

Art. 23. A Secretaria Geral é um órgão central de desempenho das atividades 

administrativas e dos serviços escolares, e é subordinada a Reitoria. A Secretaria Geral é dirigida 

por um (a) Secretário (a) Geral, nomeado e indicado pelo Reitor. 

 Parágrafo único: A substituição de Secretário Geral, em suas faltas e impedimentos 

temporários, poderá ser exercida por uma Secretária Adjunta, conforme indicação do Reitor. 

Art. 24. São atribuições da Secretaria Geral: 
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I - organizar a escrituração escolar e arquivos do UNIFUCAMP que deve ser rigorosamente 

atualizada e conferida; 

II - organizar, coordenar e administrar os serviços da secretaria fazendo cumprir os horários 

e atividades que lhe são destinadas; 

III - secretariar as reuniões de Colegiados, prestando as informações que lhe forem 

solicitadas e lavrando as respectivas atas; 

IV - guardar e preservar todos os livros de escrituração escolar, arquivos, prontuários dos 

alunos, professores em livros próprios fixados pela legislação vigente; 

V - organizar e trazer em dia a coletânea de leis, regulamentos, instruções ordens de serviço 

e livros de escrituração; 

VI - assinar com o Reitor da Instituição os diplomas conferidos, os termos de colação de 

grau e outros, nos termos legais e os demais certificados e atestados escolares com os Coordenadores 

de cursos respectivos; 

VII - redigir, assinar e mandar fixar ou publicar editais e avisos, depois de autorizados pelo 

Reitor; 

VIII - divulgar e publicar editais de Processos Seletivos e chamadas de matriculas; 

IX - expedir certidões, atestados e declarações. 

X - encarregar-se da correspondência da Instituição; 

XI - publicar regularmente as notas de aproveitamento de provas, e o número de faltas dos 

alunos. 

XII - receber documentação para efetivação de matricula da graduação; 

XIII - protocolar regimentos solicitando dispensa de disciplinas, provas em 2ª chamada, 

histórico escolar, transferência, trancamentos, cancelamentos e outros; 

XIV - emitir diários para atividades docentes; 

XV - encaminhar Memorandos Internos aos Coordenadores e docentes comunicando as 

alterações na situação acadêmica do aluno. 

XVI - acompanhar os casos de ausência e substituição de docentes, visando à boa 

organização; 

XVII - conferir toda a documentação do discente a ser enviada para registro de diploma; 

XVIII - emitir o histórico escolar quando solicitado pelos discentes para registro do 

diploma; 

XIX - emitir o diploma para posterior registro; 
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XX - providenciar documentação para transferência de alunos. 

XXI - exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pela diretoria, na sua esfera 

de atuação; 

 

CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO DAS ÁREAS DE ENSINO  

SEÇÃO I 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 

 

Art. 25. O Colegiado dos Cursos de graduação é um órgão consultivo que propõe a 

orientação da política didático-pedagógica do curso ao Coordenador de Graduação. É dever, 

também, do colegiado discutir os problemas do funcionamento dos cursos e propor soluções. O 

Colegiado é assim constituído: 

I - pelo Coordenador do Curso – Presidente;  

II - por um representante do corpo discente; 

III - por cinco professores do curso, que preferencialmente estejam integrados ao Plano de 

Carreira Docente. 

Art. 26. O Colegiado de Curso, se reunirá, ordinariamente, a cada bimestre letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros. 

Art. 27. O Colegiado de Cursos deliberará com a presença da maioria de seus membros, 

decidindo por maioria simples dos votos. 

§1º Nenhum membro do Colegiado de Cursos poderá votar em deliberações que sejam de 

seu interesse pessoal, direto ou indireto. 

§2º O Presidente do Colegiado de Cursos terá direito aos votos de quantidade e qualidade, 

estes no caso de empate. 

Art. 28. Das reuniões do Colegiado de Cursos será lavrada ata, a qual deverá ser aprovada 

pelos membros presentes à reunião seguinte, ou pelos presentes, quando for lavrada imediatamente. 

Parágrafo único: Os membros eleitos terão mandato de (1) ano de duração, com direito a 

recondução.  

Art. 29. Ao Colegiado de Cursos compete:  

I - propor modificações na organização didático-pedagógica do curso; 

II - coordenar as atividades didáticas e os programas de ensino e de pesquisa do curso; 
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III - organizar o programa semestral de atividades do curso; 

IV - decidir sobre a criação de comissões necessárias aos trabalhos do curso, fixando-lhes 

as respectivas atribuições; 

V - fixar normas para a realização de estágios curriculares do curso; 

VI - pronunciar-se sobre as repreensões previstas neste Regimento; 

VII- colaborar com o Coordenador do Curso na condução dos trabalhos pedagógicos; 

VIII - definir o perfil do profissional a ser formado pelo curso; 

IX - orientar a elaboração dos currículos plenos do curso, bem como proceder as 

reformulações necessárias; 

X- propor modificações na organização curricular do respectivo curso; 

XI - manifestar-se sobre os aproveitamentos de estudo. Examinar, periodicamente, o 

resultado das avaliações escolares de cada disciplina, propondo medidas à melhoria do rendimento 

escolar. 

SEÇÃO II 

DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 30 - O Instituto Superior de Educação, unidade acadêmica, de caráter profissional. 

Dirigido por um coordenador, visa à formação inicial, continuada e complementar para o magistério 

da educação básica, podendo incluir os seguintes cursos e programas: 

I. Curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação infantil e de 

professores para os anos iniciais do ensino fundamental; 

II. Curso de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos finais de ensino 

fundamental e do ensino médio; 

III. Programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais da 

educação básica nos diversos níveis; 

IV. Programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores de diploma de 

nível superior que desejam ensinar nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, em 

áreas de conhecimento ou disciplinas de sua especialidade, nos termos da legislação vigente. 

Art. 31 - São membros do Instituto Superior de Educação seus professores em exercício e 

que reunirão, ordinariamente, uma vez por bimestre. 

Art. 32 - O Coordenador do Instituto Superior de Educação será escolhido pelo Reitor, 

devendo ter titulação compatível com aquela prevista na legislação. 
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§ 1º - O Coordenador do Instituto Superior de Educação poderá exercer suas funções por 

até 02 (dois) anos. 

§ 2º - O Coordenador do Instituto Superior de Educação poderá ser suspenso ou destituído 

de seu cargo, em virtude de não cumprimento de suas funções, por ato do Reitor, de acordo com o 

artigo 66 deste Regimento. 

§ 3º -  O Coordenador do Instituto Superior de Educação terá um suplente, por ele 

indicado. 

Art. 33 - Compete ao Instituto Superior de Educação: 

I. Instituir mecanismos para entendimento com os sistemas de ensino, tendo em vista 

assegurar o desenvolvimento da parte prática da formação em escolas de educação básica; 

II. Organizar a parte prática da formação de professores com base no projeto Institucional 

do Instituto Superior de Educação; 

III. Supervisionar a parte prática da formação de professores, preferencialmente através de 

seminários multidisciplinares; 

IV. Considerar na avaliação do aluno o seu desempenho na parte prática, ouvida a escola 

na qual esta foi desenvolvida; 

V. Acompanhar o processo de avaliação global dos cursos. 

Art. 34 - São atribuições do Coordenador do Instituto Superior de Educação: 

I. Superintender a Coordenação e promover a execução das decisões dos órgãos colegiados; 

II. Executar e fazer executar as decisões da Reitoria, aplicáveis à Coordenação; 

III. Orientar e acompanhar todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito 

do Instituto Superior de Educação; 

IV. Articular a formulação. Execução e avaliação do projeto institucional de formação de 

professores que constitui a base para os projetos pedagógicos específicos do Curso Normal Superior; 

V. Encaminhar para a Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação para publicação, 

trabalhos didáticos e científicos Instituto Superior de Educação; 

VI. Representar a Coordenação junto à Reitoria; 

VII. Exercer, no âmbito da Coordenação, a ação disciplinar; 

VIII. Pronunciar-se sobre questões problematizadas pelo corpo discente do Instituto 

Superior de Educação, encaminhando ao Reitor as informações e pareceres relativos aos assuntos 

atinentes cuja solução transcenda sua competência; 

IX. Apresentar relatórios anuais das atividades da Coordenação do Instituto à Reitoria; 
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X. Organizar a avaliação global da UNIFUCAMP, mediante normas fixadas pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

SEÇÃO III 

DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Art. 35 - A UNIFUCAMP é estruturada por cursos de administrado por Coordenações de 

Cursos. 

Art. 36- Ao Coordenador de Curso compete: 

I. Representar o curso e coordenar junto à órgãos e eventos da Instituição e em atos públicos 

e privados; 

II. Distribuir as tarefas de ensino, pesquisa e extensão entre os professores e pesquisadores, 

conforme os planos aprovados; 

III. Orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem 

como os estágios supervisionados dos alunos, no âmbito do curso; 

IV. Coordenar, no âmbito do curso, a publicação de trabalhos didáticos e científicos; 

V. Manter em dia o inventário do material permanente que constitui o patrimônio dos seu 

gabinetes, laboratórios, museus e biblioteca; 

VI. Instruir os processos que devam ser submetidos à apreciação do Colegiado de Curso; 

VII. Promover, ao término de cada período letivo, reunião especial destinada à avaliação 

dos programas executados, inclusive de pesquisa e extensão, e elaborar relatórios a respeito, que são 

encaminhados à Diretoria de Ensino de Graduação; 

VIII. Responder pela assiduidade dos docentes e do pessoa técnico-administrativo afetos 

ao curso; 

IX. Organizar laboratórios quando estes constituírem parte integrante do ensino e da 

pesquisa;  

X. Encaminhar à Reitoria, nomes para a admissão, promoção ou transferência no Quadro 

de Professores e no Quadro Técnico-Administrativo; 

XI. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade; 

XII. Exercer a ação disciplinar no âmbito do curso e responder por abuso e omissão; 

XIII. Colaborar com as Coordenações de outros cursos, em matérias de interesse comum; 
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XIV. Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas no Estatuto e o presente Regimento 

Geral; 

XV. Organizar o currículo pleno do curso, pré-requisitos e submeter ao Colegiado de Curso 

e, posteriormente, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovação; 

XVI. Emitir parecer sobre o aproveitamento de créditos cumpridos pelo estudante, em 

outros cursos, de conformidade com a legislação vigente; 

XVII. Emitir parecer sobre a dispensa de disciplinas que compõem o currículo; 

XVIII. Harmonizar os programas das disciplinas do Curso aprovados pelo colegiado de 

Curso, zelar pela sua execução e estabelecer os horários correspondentes; 

XIX. Examinar e decidir, em primeira instância, as questões suscitadas pelo corpo docente 

ou discente com referência ao Curso; 

XX. Organizar o trabalho docente e discente com vista à obtenção do máximo rendimento 

didático; 

XXI. Adotar medidas necessárias para a realização do trabalho interdisciplinar, definidas 

pelo Colegiado de Curso; 

XXII. Avaliar, sistematicamente, o rendimento acadêmico dos estudantes e propor medidas 

que objetivem melhor qualificação profissional, a serem encaminhados ao Colegiado do Curso;  

XXIII. Acompanhar a avaliação do desempenho docente nas atividades da Instituição, 

juntamente com a CPA; 

XXIV. Assistir os alunos em seus problemas educacionais; 

XXV. Integrar os Conselhos com direito à voz e voto. 

XXVI. Planejar as substituições docentes durante eventuais ausências dos professores, 

submetendo-as à Diretoria de Ensino. 

 

TÍTULO III 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 
Art. 37 - A comunidade Acadêmica é constituída por dirigentes, professores (as) e pessoal 

técnico-administrativo do Centro Universitário e estudantes regularmente matriculados, nas 

atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, pós-graduação e ação comunitária e/ou nas 

atividades de apoio da Instituição. 
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CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 38. O corpo docente da UNIFUCAMP é constituído por todos os professores que 

exerçam atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão integrando a carreira do Magistério Superior, 

com regulamentação própria, fixado pela Entidade Mantenedora, observada a titulação docente, o 

regime de trabalho e a legislação pertinente à matéria constante no Regulamento do Plano de 

Carreira Docente. 

Parágrafo único: Além das atividades de ensino, da pesquisa e extensão, os professores 

têm responsabilidade pela orientação geral de seus alunos, dentro e fora das salas de aula (on-line), 

visando uma melhor integração destes à vida acadêmica e ao exercício profissional. 

Art. 39. A título eventual, e por prazo determinado a UNIFUCAMP pode contar com a 

participação de professores visitantes e convidados de comprovada qualificação acadêmica ou 

profissional, para desenvolver atividades e Programas de Ensino, Pesquisa, Pós-graduação e 

Extensão, bem como de professores substitutos, para suprir faltas ou impedimentos temporários de 

docentes integrantes da Carreira do Magistério. 

 

SEÇÃO I 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art. 40 - O regime jurídico do Pessoal Docente do Centro Universitário é o da Legislação 

Trabalhista e Previdenciária da Legislação complementar e demais leis aplicáveis, observadas, 

ainda, as disposições estatutárias e regimentais, bem como as normas baixadas pela Reitoria. 

Art. 41 - O Professor passa a integrar o Corpo Docente da UNIFUCAMP uma vez 

formalizado o seu contrato de trabalho. 

Art. 42 - Em circunstâncias especiais, poderão ser contratados professores e/ou técnicos 

especializados por prazos determinados por indicação dos cursos, mediante condições estabelecidas 

nos respectivos contratos. 

Art. 43 - A remuneração dos docentes serão diferenciados de acordo com a respectiva 

categoria, classe, nível e horas efetivamente dedicadas à Instituição, seguindo o Plano de Cargo e 

Salários da Instituição. 
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Art. 44 - As férias anuais, estabelecidas pela Legislação Trabalhista e pelas Leis Especiais 

e complementares que disponham sobre a matéria, obedecerão a uma escala que assegure o 

funcionamento normal da Instituição. 

Art. 45- A Reitoria poderá conceder licença ao docente para: 

I. Realizar cursos de Pós-Graduação; 

II. Realizar curso ou estágio de aperfeiçoamento; 

III. Participar de congressos, simpósios e outras reuniões de natureza científica, cultural e 

técnica, relacionadas com sua atividade docente; 

IV. Exercer, temporariamente, atividades de ensino, pesquisa e extensão em outras 

instituições de ensino superior, nacionais ou de país estrangeiro; 

V. Cooperar, temporariamente, em programas de assistência técnica de entidades nacionais 

ou de país estrangeiro; 

VI. Exercer cargos ou funções na administração do Centro Universitário ou de elevado 

interesse universitário ou coletivo. 

§ 1º - A solicitação da licença a que se refere o presente artigo, será feita através de 

requerimento devidamente instruído. 

§ 2º - A licença será concedida por período não superior a 02 (dois) anos e poderá 

excepcionalmente, ser prorrogada até atingir o máximo de 04 (quatro) anos. 

Art. 46 – A licença remunerada dependerá da aprovação da Entidade Mantenedora. 

§ 1º - O docente beneficiado com licença remunerada ou com ajuda de custo deverá firmar 

um termo de compromisso de servir a Instituição por tempo determinado que não poderá ser inferior 

ao do seu afastamento, após seu retorno. 

§ 2º - O não cumprimento do termo de compromisso firmado implicará no ressarcimento 

integral dos benefícios auferidos, à Instituição. 

Art. 47 - Respeitada a Legislação pertinente, o contrato de trabalho poderá ser rescindido 

a qualquer tempo, tanto por iniciativa do contratado, como por iniciativa do Centro Universitário. 

Art. 48 - A rescisão de contrato por iniciativa do docente deverá ser formalizada nos termos 

e nos prazos legais. 

Art. 49 - A Entidade Mantenedora, respeitada a legislação pertinente, poderá rescindir 

contratos de trabalho, quando a permanência do contratado deixar de ser da necessidade ou de 

interesse da Instituição. 
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Art. 50 - A rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da Instituição, dentre outras 

razões, poderá ocorrer, quando o docente: 

I. Demonstrar incompetência científica, didática ou profissional; 

II. Demonstrar desídia no desempenho de suas funções; 

III. Adotar procedimentos incompatíveis com as finalidades da Instituição ou com a 

dignidade da vida universitária; 

IV. Descumprir as orientações administrativas ou didático-pedagógicas que norteiam o 

trabalho docente do Centro Universitário. 

 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS DOCENTES 

 

Art. 51 - Os Direitos dos docentes são: 

I. Receber remuneração, que varia de acordo com a respectiva categoria, nível, classe e 

horas efetivamente dedicadas à Instituição; 

II. Usufruir vantagens inerentes ao cargo, previstas por lei ou estabelecidas nos contratos 

de trabalho; 

III. Afastar-se, temporariamente, do Centro Universitário em condições a serem 

estabelecidas pela Reitoria; 

IV. Pleitear bolsas de estudo, destinadas a viagens de observação, cursos e/ou estágios; 

V. Participar de congressos, seminários e reuniões de caráter científico, cultural ou 

artístico, quer no país, quer no exterior, em conformidade com as normas e prioridades do Centro 

Universitário; 

VI. Pleitear auxílio financeiro para publicação de livros ou trabalhos científicos; 

VII. Participar, pelos seus representantes constituídos, do órgãos colegiados do Centro 

Universitário, bem como das comissões que venham a ser formadas, de acordo com o Estatuto a 

este Regimento; 

VIII. Contribuir para o aprimoramento do processo educacional da Instituição; 

IX. Concorrer a cargos de representação; 

X. Receber títulos e honrarias a que fizer jus. 

Art. 52 - Os deveres relativos às atividades do docentes são: 

I. Observar, em seu procedimento docente, os princípios e as normas gerais da Instituição; 
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II. Apresentar, em tempo hábil, para aprovação do Colegiado do Curso, os programas das 

disciplinas de sua responsabilidade; 

III. Ministrar suas aulas e cumprir, integralmente, o programa aprovado pelo Colegiado de 

Curso; 

IV. Cumprir o regime escolar, os horários estabelecidos e registrar sua frequência; 

V. Anotar no Diário de Classe a frequência, os resultados das atividades dos alunos, a 

matéria lecionada e encaminhá-lo ao Coordenador de Curso, nos prazos estabelecidos; 

VI. Prestar assistência e orientação aos estudantes, promover e incentivar sua integração 

na vida escolar, por meio das atividades didáticas e outros meios julgados convenientes; 

VII. Zelar e responsabilizar-se pelo equipamento, material didático e outros bens do Centro 

Universitário sob sua custódia ou uso; 

VIII. Participar de reuniões e solenidades do Centro Universitário, e setor a que pertence e 

cumprir, com total desempenho, todas as atribuídas no Estatuto e neste Regimento; 

IX. Cumprir e fazer cumprir, nos prazos hábeis, as determinações e solicitações dos órgãos 

do Centro Universitário, bem como desempenhar os encargos e comissões que lhes forem atribuídos 

pelas autoridades universitárias; 

X. Exercer a ação disciplinar na área de sua competência e apoiar medidas disciplinares, 

tomadas pelas autoridades universitárias; 

XI. Aperfeiçoar e atualizar-se didática e profissionalmente. 

Art. 53 - É obrigatório a frequência dos professores às aulas, bem como o cumprimento da 

carga horária e a execução integral do programas aprovados. 

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art. 54 - O Regimento Jurídico do Corpo Técnico-administrativo necessário do Centro 

Universitário é o da Legislação Trabalhista e Previdenciária, da legislação complementar e demais 

leis aplicáveis, observadas, ainda, as disposições estatutárias e regimentais, bem como as normas 

baixadas pela Reitoria, e é constituído por funcionários contratados pela Mantenedora, que exercem 

as diversas funções e serviços necessários ao pleno funcionamento do Centro Universitário. 

Art. 55 - Cabe ao Reitor do Centro Universitário Mário Palmério propor à entidade 

mantenedora a admissão e dispensa de professores técnico-administrativos. 
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Art. 56 - O Centro Universitário estimulará o aperfeiçoamento de seu Corpo Técnico- 

Administrativo, através de cursos, estágios, conferências e outras formas de treinamentos. 

Art. 57 - A admissão de servidores no Centro Universitário obedecerá critérios 

estabelecidos pela Reitoria. 

Art. 58 - Compete à Reitoria a expedição dos atos necessários para estabelecer horários de 

trabalho, atribuições, rotinas e demais normas aplicáveis ao Pessoal Técnico-Administrativo do 

Centro Universitário. 

Art. 59 - São os seguintes os deveres gerais do pessoal Técnico-administrativo, além dos 

que decorrem dos respectivos contratos de trabalho e das normas estatutárias e regimentais: 

I. Assiduidade; 

II. Pontualidade; 

III. Zelo no cumprimento de suas atribuições; 

IV. Obediência às ordens superiores; 

V. Observância de rigoroso sigilo. 

Art. 60 - A remuneração do Pessoal Técnico-administrativo poderá variar de acordo com 

as funções, categoria, níveis, jornadas de trabalho e outros critérios estabelecidos no Quadro Próprio 

e no Plano de Carreira, aprovado pela Mantenedora. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DISCENTE  

SEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO ACADÊMICA 

 

Art. 61 - O Corpo discente do Centro Universitário é constituído pelos alunos matriculados 

nos diversos cursos de graduação (Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogos) e de Cursos de pós-

graduação. 

Parágrafo Único – A condição de membro de Corpo Discente será comprovada por 

documento de Identidade Estudantil, emitida pela Reitoria. 

 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E DEVERES 
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Art. 62– Aos membros do Corpo Discente, individual e coletivamente, são assegurados os 

seguintes direitos: 

I. Receber ensino de graduação referente ao curso em que esteja matriculado; 

II. Receber atendimento por parte da Administração a suas solicitações legais e 

regulamentares, desde que viáveis e compatíveis com as finalidades do Centro Universitário; 

III. Ser orientado pelo corpo docente em suas solicitações do Centro Pedagógico; 

IV. Pleitear assistência e candidatar-se a bolsa e ao exercício de Monitoria, na forma 

estabelecida; 

V. Participar, com direito a voz e voto da reuniões dos órgãos colegiados acadêmicos do 

Centro Universitário, por meio de representação constituída na forma prevista na legislação vigente 

e disciplinada neste Regimento Geral; 

VI. Promover, devidamente autorizados pelo órgão competentes de atividades ligadas aos 

interesses da vida universitária; 

VII. Colaborar para aprimoramento do ensino no Centro Universitário; 

VIII. Organizar-se em associações, agremiações e diretórios na forma da lei; 

IX. Construir representatividade, e, conformidade com a Legislação específica nas normas 

do Centro Universitário Mário Palmério; 

X. Recorrer das decisões dos órgãos administrativos para instâncias superiores. 

Art. 63 - Os deveres básicos inerentes às atividades discentes são: 

I. Frequentar as aulas, realizar os trabalhos escolares e aplicar a máxima diligência no 

aproveitamento do ensino ministrado; 

II. Observar o regime disciplinar instituído no Estatuto e neste Regimento Geral; 

III. Contribuir, na esfera de sua ação, para que o prestígio do Centro Universitário seja 

sempre crescente e para que se respeitem a suas finalidades culturais e humanas; 

IV. Comparecer e prestigiar os atos solenes do Centro Universitário; 

V. Respeitar o patrimônio material do Centro Universitário e zelar pela sua conservação; 

VI. Tratar com respeito os membros da Comunidade Acadêmica; 

VII. Cumprir regulamente suas obrigações financeiras para com a Instituição; 

VIII. Utilizar os serviços educativos gerais e correlatos postos à sua disposição na IES. 

 

SEÇÃO III 

DO DESLIGAMENTO 



                                                

                                              
____________________________________________________________  

25 

____________________________________________________________ 
UNIFUCAMP - Centro Universitário Mário Palmério                                                                       Entidade  Mantenedora: 

Av. Brasil Oeste, s/n°, Jardim Zenith II – CEP 38.500-000              Fundação Carmelitana Mário                                                                                                                                                                        
Monte Carmelo/ MG     Telefone: (34) 3842 5272                                                                                   Palmério - FUCAMP 
site:unifucamp.edu.br – email:unifucamp@unifucamp.edu.br 

 

Art. 64 - O aluno será desligado do Centro Universitário quando: 

I. Não renovar matrícula, de conformidade com as normas legais ou estabelecidas neste 

Regimento Geral, nos prazos do Calendário Escolar; 

II. Solicitar, por escrito, seu desligamento, e seu requerimento for deferido pelo Centro 

Universitário; 

III. For acometido de moléstia física ou mental incompatível com o convívio escolar, a 

juízo do Serviço Médico ou de Profissional credenciado pelo Centro Universitário, respeitado o 

regime de exceção previsto em lei e disciplinado neste Regimento Geral; 

IV. Incorrer em sanção disciplinar de desligamento ou em caso de jubilamento. 

 

SEÇÃO IV 

DA REPRESENTAÇÃO NOS COLEGIADOS 

 

Art. 65 - O Corpo discente será representado nos órgãos colegiados acadêmicos do Centro 

Universitário com direito a voz e voto, nos termos da legislação vigente. 

§ 1º - A representação discente terá por objetivo promover a cooperação da comunidade 

acadêmica e o aprimoramento da Instituição, vedadas atividades de natureza político-partidária. 

§ 2º Os representantes discentes e seus suplentes junto ao Conselho Universitário deverão 

ser devidamente credenciados pelos Órgãos Estudantis ou Representantes de Turmas. 

 

SEÇÃO V 

DOS ÓRGÃOS ESTUDANTIS 

 

Art. 66 - O corpo Discente do Centro poderá se agregar nos seguintes organismos: 

I. Diretório Central dos Estudantes – DCE; 

II. Órgãos Estudantis de Curso – Diretório Acadêmico, Centro Acadêmico ou Núcleo 

Estudantil; 

III. Associações ou Agremiações diversas, de caráter cívico, social, cultural, científico, 

técnico, artístico e desportivo. 

Parágrafo Único – Cada curso poderá ter apenas um órgão oficial de representação 

estudantil. 
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CAPÍTULO IV 

DAS VANTAGENS E DAS DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS 

 

Art. 67 – Com objetivo de promover e propiciar melhoria de condições e vantagens dos 

membros da Comunidade Universitária, o Centro Universitário, poderá: 

I. Oferecer, através de seu órgãos e recursos, assistência social, médico-odontológica, de 

lazer e outras; 

II. Conceder bolsas, auxílios e subvenções, para estudos, pesquisas, estágios, treinamentos 

e publicações; 

III. Reconhecer e estimular os membros que se notabilizam no desempenho de suas 

funções, mediante concessão de prêmios, dignidades e títulos universitários. 

Art. 68 - A concessão de vantagens e dignidades far-se-á segundo regulamentação 

aprovada pela Reitoria. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 69 - O regime disciplinar da UNIFUCAMP é de responsabilidade de todos os 

membros da Comunidade Universitária e deve atender aos seguintes princípios gerais: 

a) Respeito a integridade física e moral de todas as pessoas relacionadas com o Centro; 

b) Respeito ao exercício das atividades pedagógicas, científicas e administrativas; 

c) Preservação do patrimônio moral, científico, cultural e material do Centro Universitário; 

d) Obediência às disposições legais estatutárias, regimentais e regulamentares, bem como 

as determinações emanadas das autoridades e dos colegiados. 

Art. 70 - O zelo pela fiel observância dos princípios necessários à boa ordem e dignidade 

do Centro Universitário cabe, nas respectivas jurisdições, ao Reitor, ao Diretor, aos Coordenadores, 

aos docentes, aos responsáveis pelos órgãos administrativos, aos funcionários, aos discentes, enfim, 

a todos os membros da comunidade universitária. 

Art. 71 - Consideram-se como principais infrações à disciplina: 

a) Comportamento e atitudes incompatíveis com a dignidade da vida universitária; 
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b) Abusos, negligências e omissões no exercício da funções; 

c) Iniciativas que conturbem a ordem e o bom funcionamento da Instituição;  

d) Utilização de meios fraudulentos em benefício próprio ou de terceiros;  

e) Promoção e liderança de distúrbios no recinto do Centro Universitário; 

f) Procedimentos atentatório ao decoro, bons costumes e probidade; 

g) Uso de substância entorpecentes e ingestão de bebidas alcoólicas. 

Art. 72 - Para os membros dos corpos docente, técnico-administrativo são, igualmente, 

considerados como atos de indisciplina: 

a) O não cumprimento de tarefas e de responsabilidades a seu encargo; 

b) A inobservância dos horários ou ausência injustificada ao trabalho; 

c) A negligência na preparação e desenvolvimento das suas atividades, de aula, de provas 

e de tarefas; 

d) O não cumprimento de prazos estabelecidos; 

e) A falta de cuidado com equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; 

f) O deficiente relacionamento e integração com os colegas e autoridades, bem como 

desrespeito, desobediência e desacato; 

g) A Ausência a reuniões e atividades de que devem participar; 

h) A exorbitância em suas atribuições; 

i) A contribuição, sob qualquer forma, para atos de indisciplina no âmbito do Centro 

Universitário; 

j) As atitudes que prejudiquem o bom funcionamento da administração. 

Art. 73 - Para os membros do corpo discente são, igualmente, considerados como atos de 

indisciplina: 

a) Improbidade ou uso de meios ilícitos em tarefas ou avaliações escolares, bem como em 

iniciativas estudantis; 

b) A danificação de instalações, equipamentos e desperdício de material da Instituição; 

c) A perturbação da ordem nas dependências do Centro Universitário ou nos locais onde 

se desenvolvam atividades acadêmicas; 

d) O desacato a autoridades, funcionários e colegas; 

e) As iniciativas e compromissos que requeiram recursos financeiros ou de material do 

Centro Universitário, sem a devida autorização dos setores competentes; 

f) A alteração ou retirada de editais ou de avisos afixados pelas autoridades universitárias; 
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g) A divulgação de cartazes e publicações ofensivos a autoridades, pessoas ou instituições; 

h) O exercício de atividades ou propaganda político-partidária, o impedimento da 

realização das atividades escolares, bem como o incitamento ou não pagamento dos compromissos 

financeiros devidos à Instituição; 

i) Os atos incompatíveis com o regular desenvolvimento das atividades universitárias ou 

que venham ferir a imagem do Centro Universitário. 

Art. 74 - As transgressões ao regime disciplinar serão penalizadas com as seguintes 

sanções: 

a) Advertência oral; 

b) Repreensão escrita; 

c) Suspensão de um a trinta dias, como agravamento da punição, conforme o caso; 

d) Rescisão de contrato de trabalho por justa causa, quando se tratar de pessoa do corpo 

docente, técnico-administrativo e auxiliar; 

e) Desligamento do Centro Universitário, quando se tratar de aluno. 

§ 1º - A Aplicação das penalidades enunciadas nas alíneas ´´a`` e ´´b`` deste artigo, é de 

competência dos Coordenadores, do Diretor e do Reitor. 

§ 2º A aplicação da penalidade de suspensão de, até 08 (oito) dias é da competência do 

Diretor: a suspensão de até 30 (trinta) dias ou mais é da competência do Reitor. 

§ 3º - A aplicação da penalidade enunciada na alínea ´´d`` deste Artigo é da competência 

da Entidade Mantenedora. 

§ 4º - A aplicação da penalidade enunciada na alínea ´´e`` deste Artigo é da competência 

do Reitor. 

Art. 75 - Ao discente punido com suspensão será atribuída a nota 0,0 (zero) em todas as 

avaliações escolares, realizadas no período em que estiver cumprindo a penalidade. 

Art. 76 - Na aplicação das sanções disciplinares, serão levados em consideração os 

seguintes critérios: primariedade do infrator, dolo ou culpa, natureza da transgressão, circunstância 

em que ocorreu o fato, valor dos bens antigos. 

Parágrafo Único – A danificação de instalações, equipamentos e desperdício de matéria 

da Instituição implica seu total ressarcimento. 

Art. 77 - A aplicação de pena de suspensão a discente, superior a 08 (oito) dias ou de seu 

desligamento do Centro Universitário, será precedida de inquérito, no qual terá o indiciado 

assegurado amplo direito de defesa, desde que obedecidos os prazos estabelecidos. 



                                                

                                              
____________________________________________________________  

29 

____________________________________________________________ 
UNIFUCAMP - Centro Universitário Mário Palmério                                                                       Entidade  Mantenedora: 

Av. Brasil Oeste, s/n°, Jardim Zenith II – CEP 38.500-000              Fundação Carmelitana Mário                                                                                                                                                                        
Monte Carmelo/ MG     Telefone: (34) 3842 5272                                                                                   Palmério - FUCAMP 
site:unifucamp.edu.br – email:unifucamp@unifucamp.edu.br 

Art. 78 - Do ato que impõe penalidade disciplinar caberá recurso à autoridade 

imediatamente superior. 

§ 1º - O recurso deverá ser interposto, em petição devidamente fundamentada, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da comunicação do ato a quem foi por ele atingido. 

§ 2º - O Conselho Universitário será a última instância em qualquer caso de caráter 

disciplinar. 

Art. 79 - Qualquer membro dos corpos docente, discente, técnico-administrativo terá 

assegurado o direito de defesa, podendo comparecer, pessoalmente ou por um representante 

credenciado, a sessão na qual deve ser julgado por questões disciplinares, em grau de recurso. 

Art. 80 - A penalidade disciplinar constará dos assentamentos do infrator: 

§ 1º - Uma vez decorrido um ano a partir do cumprimento da penalidade e tendo 

demonstrado conduta exemplar, o infrator poderá pleitear o cancelamento dos registros de punição, 

mediante requerimento endereçado ao Conselho Universitário. 

§ 2º O registro da sanção aplicada a discente não constará de seu Histórico Escolar. 

Art. 81 - A transferência ou cancelamento de matrícula não serão concedidos ao discente 

sujeito a inquérito disciplinar, antes que o mesmo esteja concluído. 

Art. 82 -  A competente autoridade universitária poderá instaurar sindicância ou inquéritos 

administrativos, sempre que os julgar necessários, no âmbito de sua jurisdição. 

Art. 83 - O Centro Universitário reserva-se o direito de cancelar matrículas ou e indeferir 

requerimentos de matrículas de alunos cuja permanência seja considerada como indesejável pela 

Administração, inconveniente ou nociva à Instituição. 

 

TÍTULO IV 

DA ESRUTURA DIDÁTICA 

CAPÍTULO I 

DOS CURSOS 

 

Art. 84º - O UNIFUCAMP como instituição de ensino superior oferece à comunidade: 

I. Cursos de graduação abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 



                                                

                                              
____________________________________________________________  

30 

____________________________________________________________ 
UNIFUCAMP - Centro Universitário Mário Palmério                                                                       Entidade  Mantenedora: 

Av. Brasil Oeste, s/n°, Jardim Zenith II – CEP 38.500-000              Fundação Carmelitana Mário                                                                                                                                                                        
Monte Carmelo/ MG     Telefone: (34) 3842 5272                                                                                   Palmério - FUCAMP 
site:unifucamp.edu.br – email:unifucamp@unifucamp.edu.br 

II. Cursos de pós-graduação ´´Lato-sensu`` e ´´Stricto-sensu``, de aperfeiçoamento e 

outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação, que atendam aos requisitos 

estabelecidos pela Instituição; 

III. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela instituição; 

IV. Cursos de extensão, atualização e outros para candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pela Instituição. 

Art. 85 - Os cursos de extensão, de pós-graduação ´´Lato-sensu`` e ´´Stricto-sensu`` e 

outros, terão organização e funcionamento regulados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

observadas as determinações legais pertinentes. 

Art. 86 - Além dos cursos correspondentes às profissões reguladas em Lei, a Instituição, 

obedecendo a legislação em vigor, poderá organizar outros que atendam à sua necessidade 

específica e às exigências do desenvolvimento regional ou nacional. 

Art. 87 - Na criação e manutenção de cursos, serão observadas os seguintes critérios: 

I. Exigência do mercado de trabalho e capacidade de absorção de mão-de-obra formada, 

II. Atendimento às necessidades e expectativas da comunidade regional em que o Centro 

Universitário se insere; 

III. Compatibilidade dos objetivos do Curso com as prioridades e metas do planejamento 

global no Centro Universitário; 

IV. Utilização, sempre que possível, dos recursos materiais e humanos existentes. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CURRÍCULOS E PROGRAMAS 

 

Art.  88 - Os currículos dos cursos de graduação estão organizados por créditos semestrais, 

com distribuição de disciplinas semestral. 

Parágrafo Único – Poderão ser oferecidas disciplinas em regime semestral como também 

em regime de bloco, a critério da Coordenação do Curso, com aprovação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

Art. 89 - Os currículos dos cursos de graduação são constituídos por disciplinas decorrentes 

do mínimo fixado pelo Conselho Nacional de Educação, acrescidos de disciplinas complementares 

obrigatórias e optativas. 



                                                

                                              
____________________________________________________________  

31 

____________________________________________________________ 
UNIFUCAMP - Centro Universitário Mário Palmério                                                                       Entidade  Mantenedora: 

Av. Brasil Oeste, s/n°, Jardim Zenith II – CEP 38.500-000              Fundação Carmelitana Mário                                                                                                                                                                        
Monte Carmelo/ MG     Telefone: (34) 3842 5272                                                                                   Palmério - FUCAMP 
site:unifucamp.edu.br – email:unifucamp@unifucamp.edu.br 

Art. 90 - Os currículos plenos de cada curso, organizados na forma do disposto nos artigos 

anteriores e integrados por disciplinas teóricas e práticas, desenvolvidas no regime por disciplina 

semestral, com as respectivas cargas horárias e duração total, prazos de integralização estabelecidos 

de acordo com as diretrizes curriculares nacionais. 

Art. 91 - Os programas das diversas disciplinas serão elaboradas pelos respectivos 

professores e aprovados em reunião do Colegiado de Curso. 

§ 1º - Na elaboração dos programas e planos de ensino deverá haver integração e inter-

relacionamento dos conteúdos das disciplinas de um mesmo curso, evitando lacunas e 

superposições, de modo a abranger todo o campo de conhecimento. 

§ 2º - O professor deverá executar integralmente o programa estabelecido para sua 

disciplina. 

§ 3º - O UNIFUCAMP poderá, exclusivamente, para atendimento a casos de dependência, 

de adaptação de currículo, de aproveitamento de estudos e de recuperação, organizar turmas 

especiais, cumprindo cronograma específico para o caso. 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO E REGIME ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 92 - A programação das atividades escolares constará do Calendário Escolar. 

Art. 93 - O ano letivo, excluído o tempo reservado as provas finais, terá a duração mínima 

de duzentos dias letivos de trabalho escolar efetivo, e somente poderá encerrar-se após o 

cumprimento das cargas horárias previstas para cada disciplina. 

Parágrafo Único – A duração da hora – aula será de cinquenta minutos, 

independentemente do turno. 

Art. 94 - O calendário escolar será elaborado pela Diretoria de Ensino de Graduação e 

aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Parágrafo Único – O ano letivo poderá ser prorrogado por motivo de calamidade pública, 

greve ou outro fator determinante a critério do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 95 - O processo Seletivo tem por finalidade avaliar a formação recebida pelos 

candidatos no ensino fundamental e médio ou equivalente e a sua aptidão intelectual para estudos 

superiores, bem com classificá-lo, tendo em vista o preenchimento das vagas oferecidas, em 

consonância com a legislação vigente. 

Art. 96 - O Processo Seletivo é centralizado em sua execução e abrange conteúdo 

obrigatório do ensino médio, sendo vedada a proposição de prova que ultrapasse o nível de 

complexidade desse grau de ensino. 

Parágrafo Único – Por proposta das Coordenações de Curso, aprovada pelo Conselho de 

Ensino Pesquisa e Extensão, poderão ser exigidas provas de habilidades específicas, não 

eliminatórias, para curso que, por natureza, as justifiquem. 

Art. 97 - A chamada para o Processo Seletivo será feita por Edital, o qual deverá conter: 

I. A data da realização; 

II. O período de inscrição; 

III. O número de vagas para cada curso e turno; 

IV. As normas de classificação; 

V. Os critérios de desempate; 

VI. Os documentos necessários para a inscrição. 

Art. 98 - Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do resultado obtido nas 

provas, até o estrito limite das vagas oferecidas para o curso e turno. 

Parágrafo Único – O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com base na legislação 

em vigor, poderá fixar nota ou média mínima para aprovação. 

Art. 99 - O Processo Seletivo tem validade apenas para o período letivo para o qual foi 

realizado. 

Art. 100 - A classificação obtida será considerada nula se, no processo fixado, o aluno não 

efetivar sua matrícula no curso. 
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Parágrafo Único – A Instituição poderá realizar tantas chamadas dos alunos aprovados no 

Processo Seletivo quantas forem necessárias para o preenchimento das vagas fixadas para o curso, 

nos prazos determinados em edital, até a data limite. 

Art. 101 -  Quando o número de candidatos aprovados não preencher o total de vagas 

fixadas para o curso e turno, as quais constarão do edital, poderá ser aberto novo Processo Seletivo, 

a ser realizado em seguida ao primeiro ou processos seletivos agendados. 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

SEÇÃO I 

DA MATRÍCULA INICIAL 

 

Art. 102 - Serão admitidos à matrícula inicial, nos diversos cursos de graduação, os 

candidatos classificados no Processo Seletivo que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 

Documentos exigidos: 

I - certificado ou diploma do ensino médio ou equivalente; 

II - histórico escolar do Ensino Médio; 

III - certidão de registro civil (nascimento ou de casamento); 

IV - prova de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (Para homens); 

V - título eleitoral e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais; 

VI - cédula ou atestado de identidade; 

VII - CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

VIII - comprovante de pagamento da primeira parcela da anuidade ou semestralidade; 

IX - Duas fotos 3 x 4 cm. 

Art. 103 - As matrículas iniciais obedecerão a calendário acadêmico próprio e serão 

abertas, por edital, devendo ser efetuadas na Secretaria Geral, com a apresentação de todos os 

documentos e condições exigidas. 

Art. 104 - As vagas remanescentes apuradas após a matrícula dos candidatos classificados 

no Processo Seletivo poderão ser preenchidas por portadores de diploma de curso superior, 

devidamente registrado no órgão próprio do Ministério de Educação e do Desporto, além dos demais 

documentos exigidos. 



                                                

                                              
____________________________________________________________  

34 

____________________________________________________________ 
UNIFUCAMP - Centro Universitário Mário Palmério                                                                       Entidade  Mantenedora: 

Av. Brasil Oeste, s/n°, Jardim Zenith II – CEP 38.500-000              Fundação Carmelitana Mário                                                                                                                                                                        
Monte Carmelo/ MG     Telefone: (34) 3842 5272                                                                                   Palmério - FUCAMP 
site:unifucamp.edu.br – email:unifucamp@unifucamp.edu.br 

Parágrafo Único – Havendo disponibilidade de vagas, a Instituição poderá de acordo com 

as normas sobre o assunto, abrir matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares, que 

demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. 

§1º Iniciado o semestre letivo e havendo existência de vagas, o Centro Universitário Mário 

Palmério (UNIFUCAMP) poderá aceitar a renovação de matrícula do aluno até a data que não 

ultrapasse 25% (vinte e cinco por cento) do total de aulas previstas para o semestre letivo vigente, 

conforme calendário escolar; neste caso, o aluno assumirá as faltas das aulas ministradas até a data 

da matrícula, assim como as avaliações com notas já distribuídas.  

§2º- A renovação da matrícula será feita semestralmente, na Secretaria da faculdade e/ou 

on-line em prazo fixado, em informativos internos e pelo site.  

§3º- O requerimento de renovação de matrícula será instruído, sendo condição para sua 

efetivação, a quitação de débitos anteriores. 

Art. 105 - Em caso de matrícula através de transferência de outra instituição, será fornecido 

ao aluno um atestado de vaga e exigida a respectiva guia de transferência, sem prejuízo dos demais 

documentos necessários à sua concretização. 

Parágrafo Único – A matrícula será deferida, na série indicada, após estudos de adaptação 

curricular. 

 

SEÇÃO II 

DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

Art. 106 - A Renovação de Matrícula será feita semestralmente na Secretaria da Instituição 

e/ou on-line em prazo fixado, em informativos internos e pelo site. 

Parágrafo Único – A renovação da matrícula poderá ser condicionada à apresentação de 

documentos obrigatórios. 

Art. 107 - A renovação da matrícula far-se-á à vista dos resultados obtidos no semestre 

anterior, matriculando-se o aluno no semestre seguinte àquele em cujas disciplinas houver sido 

aprovado. 

 

SEÇÃO III 

DA REMATRÍCULA 
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Art. 108 - O aluno afastado da Instituição por período não superior a 2 (dois) anos poderá 

matricular-se no curso em que foi classificado no Processo Seletivo, condicionado à existência de 

vagas. 

§ 1º - A rematrícula deverá ser efetuada no período seguinte ao último semestre em que o 

aluno foi aprovado. 

§ 2º - É condição necessária à rematrícula que o aluno tenha cursado o primeiro semestre 

e tenha sido aprovado em pelo menos uma das disciplinas estabelecidas no currículo. 

Art. 109 - A rematrícula somente poderá ser efetuada no mesmo curso de classificação no 

Processo Seletivo.  

Parágrafo Único – Se o curso em que o aluno estava matriculado foi desativado durante 

o período de afastamento, o aluno poderá fazer a opção para a rematrícula em outro da mesma área, 

respeitadas, também, a existência de vagas e a adaptação curricular. 

Art. 110 - Em caso de ter havido alteração no currículo pleno do curso, a rematrícula ficará 

condicionada a prévio estudo para a adequação curricular. 

 

SEÇÃO IV 

DO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA 

 

Art. 111 - O aluno poderá requerer trancamento de matrícula expondo os motivos que a 

justifiquem, para o ano letivo em que estiver matriculado. 

§ 1º - O trancamento de matrícula poderá ser renovado desde que o aluno ou seu 

procurador efetive renovação da matrícula no ano letivo seguinte. 

§ 2º - O prazo máximo de trancamento de matrícula não poderá ultrapassar a metade da 

duração do curso. 

§ 3º - Ao aluno com matrícula trancada será assegurada, independentemente da existência 

de vaga no curso, a sua renovação da matrícula no ano letivo seguinte. 

Art. 112 - Considerando a permanência e garantia de vaga no curso, fica o aluno com 

matrícula trancada obrigado ao pagamento integral das mensalidades escolares até a data do 

protocolo do requerimento. 

Art. 113 - Em caso de alteração curricular, fica o aluno que trancou sua matrícula obrigado 

a adaptar-se ao novo currículo do curso. 
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SEÇÃO V 

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA 

 

Art. 114 - O Aluno poderá cancelar a matrícula do período letivo em que estiver cursando, 

em qualquer época do ano. 

§ 1º - Fica garantida, até a data limite prevista no calendário, a renovação da matrícula no 

ano seguinte ao do cancelamento. 

§ 2º - O cancelamento da matrícula no primeiro ano implica anulação da classificação no 

Processo Seletivo e, consequentemente, o desligamento do Curso e da Instituição. 

Art. 115 - No cancelamento da matrícula fica o aluno obrigado ao pagamento das 

mensalidades até a data do requerimento. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TRANSFERÊNCIA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 116 - Será concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de instituição 

congênere, nacional ou estrangeira, para prosseguimento de estudos no mesmo curso, ou curso afim, 

na estrita conformidade das vagas existentes e requerida nos prazos fixados em obediência, às 

normas pertinentes, mediante Processo Seletivo. 

§ 1º - A matrícula de alunos transferidos de instituição estrangeiras dependerá quando for 

o caso, da revalidação dos estudos realizados no País de origem, pelos órgãos nacionais 

competentes. 

§ 2º - As transferências ´´ex-offício`` dar-se-ão na forma da legislação vigente. 

Art. 117 - A matrícula por transferência somente será efetivada se a situação do aluno 

estiver regular na instituição de origem. 

Parágrafo Único – A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, 

tramitará diretamente entre as instituições. 

Art. 118.  A Instituição, na hipótese de existência de vagas, aceitará, dentro do período de 

atividades fixado no Calendário Acadêmico, transferências de alunos provenientes de cursos  

equivalentes, afins aos seus ou de graduação, mantidos por estabelecimentos de ensino superior 

nacionais ou estrangeiros, feitas as necessárias adaptações curriculares, em cada caso, de acordo 
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com as normas fixadas na Legislação pertinente, e o disposto neste regimento e de acordo com a 

portaria da Diretoria Geral do UNIFUCAMP previamente divulgada. 

§ 1º - No caso de desligamento por cancelamento de matrícula ou por não formalização da 

matrícula por 2 (dois) anos, o aluno para retornar ao UNIFUCAMP deverá submeter-se a novo 

processo seletivo.  

§ 2º - O aluno transferido para a Instituição, deverá apresentar o histórico escolar do curso 

superior e os seguintes documentos: 

I - histórico escolar original da Instituição de origem; 

II - programas das disciplinas estudadas no estabelecimento de origem, com a carga 

horária, ementa, conteúdo programático e bibliografia das disciplinas cursadas na Instituição de 

origem; e sistema de avaliação utilizado;  

III - certidão de registro civil de nascimento ou de casamento; 

IV - título de eleitor e Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais; 

V - prova de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (Para homens); 

VI - carteira ou atestado de identidade 

VII - CPF; 

VIII - duas (2) fotos 3 x 4; 

Art. 119. O estudante que, por motivo de serviço público ou de natureza militar, 

(Transferência Ex-officio) devidamente comprovado, for removido oficialmente para a área servida 

pela Instituição, terá assegurada a transferência, em qualquer época do ano letivo, 

independentemente da existência da vaga, 

Parágrafo único: O direito assegurado por este artigo é extensivo aos dependentes do 

militar ou do funcionário público civil transferido. 

A transferência ex. ofício é efetivada em qualquer época do ano e independentemente da 

existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal ou estadual, civil ou militar estudante 

ou de seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de 

ofício, que acarrete mudança de domicílio para a localidade onde se situa esta Instituição ou próxima 

desta.  

Art. 120. As matérias correspondentes ao currículo mínimo de qualquer curso superior, 

com aproveitamento em instituição oficialmente reconhecida, serão convalidadas pelo 

UNIFUCAMP, atribuindo-lhes notas ou conceitos e carga horária obtidas pelo aluno no 

estabelecimento de origem. 
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§1º  para integralização do currículo pleno o UNIFUCAMP exige do aluno transferido o 

cumprimento das demais disciplinas e da carga horária total podendo exigir, ainda adaptação para 

as matérias não cursadas integralmente. 

§ 2º Entende-se por adaptação o conjunto de atividades prescritas com objetivo de situar 

ou classificar o aluno, em relação ao conteúdo curricular de estudos da Instituição. 

Art. 121. É facultado ao aluno regularmente matriculado, a mudança de um curso para 

outro no âmbito do UNIFUCAMP desde que existam vagas e sejam obedecidos os critérios 

estabelecidos neste Regimento. 

Art. 122. O exame de situação de cada transferido é feito em processo individual e separado 

pelo Coordenador de Curso que emite seu parecer cujo deferimento compete à Secretaria Geral. 

Art. 123. As matérias componentes dos currículos mínimos, dos currículos cursados com 

aproveitamento pelo estudante, são automaticamente reconhecidos, com a dispensa de qualquer 

adaptação obrigatória. 

Art. 124. O aluno transferido para a instituição terá sua vida escolar regularizada na 

UNIFUCAMP, conforme legislação em vigor. 

Art. 125 - O aluno transferido estará sujeito as adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias, aproveitado os estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

Parágrafo Único – O aproveitamento de estudos será concedido após aprovação da 

Diretoria de Ensino de Graduação, ouvido os Coordenadores de Curso, que indicará a série de 

matrícula e as adaptações necessárias. 

 

CAPÍTULO V 

DA FREQUÊNCIA 

 

Art. 126 - É obrigatória a frequência às aulas e trabalhos escolares, salvo nos programas 

de educação à distância. 

§ 1º - Não haverá abono de faltas. 

§ 2º - O regime de exercícios domiciliares será permitido ao aluno que se encontre nas 

condições estabelecidas na legislação específica e será regulamentado por norma interna. 

Art. 127 - A verificação e controle de presença dos alunos nas salas de aula e demais 

atividades discentes e de reponsabilidade do professor. 
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Parágrafo Único – É obrigatório a frequência de professores e alunos aos trabalhos 

escolares do Centro Universitário, bem como a execução integral dos programas de ensino e carga 

horária das disciplinas, nos cursos de natureza presencial, a frequência docente às atividades 

acadêmicas é obrigatória, nos termos do disposto no art. §3º da LDB. 

 

CAPÍTULO VI 

DO REGIME DE PROMOÇÃO 

SEÇÃO I 

DAS AVALIAÇÕES E DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Art. 128. Para ser aprovado, o aluno, além de satisfazer às demais exigências legais e 

regimentais, deverá se submeter às avaliações nas épocas devidas. 

Art. 129. O desempenho escolar é aferido, através de acompanhamento contínuo dos 

alunos e dos resultados por ele obtidos nas avaliações e trabalhos escolares. 

§1º Compete ao professor da disciplina realizar as avaliações escolares sob a forma que 

estabelecer, respeitando os termos em estudo, bem como efetivar a avaliação nos termos da 

regulamentação interna. 

§2º As avaliações escolares, no mínimo de duas (2) por semestre letivo, serão realizadas 

em datas fixadas em calendário escolar; 

Art. 130. À verificação de aproveitamento será atribuída uma nota, expressa em grau 

numérico de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, que deverá ser transcrita até a primeira decimal sem 

arredondamento.  

Parágrafo único: Atribuir-se a nota 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se às 

avaliações nas datas fixadas, bem como ao que nelas se utilizar de meios fraudulentos. 

Art. 131. Ao aluno que deixar de comparecer à verificação de desempenho escolar, por 

motivo justo, na data fixada, pode ser concedida prova substitutiva, mediante requerimento, 

respeitando-se as datas previstas no Calendário Escolar.  

§1º As avaliações substitutivas serão cobradas à parte conforme regulamento financeiro do 

UNIFUCAMP.  

§2º Fica vedada a concessão de prova substitutiva para substituição de nota.  

§3º A avaliação substitutiva aplica-se a provas realizadas no Centro Universitário 

UNIFUCAMP, não se aplicando a trabalhos a serem efetuados.  
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Art. 132. Será aprovado o aluno que tiver média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos e 

será reprovado o aluno que tiver média inferior. 

Art. 133. O aluno que obtiver média inferior a 60 (sessenta) pontos e, igual ou superior a 

40 (quarenta) pontos, nas provas e trabalhos do período letivo, poderá se submeter a uma prova 

final.   

Parágrafo único: Nesta prova final o aluno para ser aprovado na disciplina deverá obter a 

quantidade de 60 (sessenta) pontos.  Não sendo aprovado na prova final, considerar-se-á a média 

maior. 

Art. 134. O aluno tem o direito de solicitar a revisão de provas no prazo máximo de 48 

horas da divulgação do resultado pelo professor. 

Art. 135. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos demonstrados 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas legais do 

sistema de ensino. 

Art. 136. Caso o aluno venha a abandonar o curso, será permitida a sua reintegração, 

mediante a aprovação da Diretoria, seguida do pagamento das matrículas e mensalidades pendentes. 

Art. 137. O percentual de frequência mínima às aulas e demais atividades escolares é de 

75% (setenta e cinco) por cento, e se obtiver, em cada matéria, média igual ou superior a 60 

(sessenta) pontos nos trabalhos e provas do período letivo, o aluno será aprovado. Diferente disso, 

será reprovado. 

Art. 138. A frequência dos alunos às aulas e demais atividades é obrigatória, sendo vedado 

o abono de faltas, e esta será apurada através de Diário de Classe disponibilizado on-line pela 

Secretaria Geral, no início do período letivo. 

§1º - Independentemente dos demais resultados obtidos, será considerado reprovado na 

disciplina, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% das aulas e demais atividades.  

Art. 139. A verificação e registro de frequência é obrigação e responsabilidade do professor, 

e seu controle, da Secretaria Geral. 

 

SEÇÃO II 

DAS PROVAS FINAIS 
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Art. 140 - Será concedido prova final ao aluno que, com frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) obtiver na disciplina, média inferior a 60 (sessenta) e igual ou superior a 

40 (quarenta). 

Art. 141 - Não haverá exame final nas disciplinas que envolvam conteúdos essencialmente 

práticos. 

§ 1º - Além dos estágios supervisionados, os Colegiados de Cursos poderão indicar outras 

disciplinas que, por sua natureza essencialmente prática, torna impossível ou inadequada a aplicação 

do exame final, a serem aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

§ 2º - A nota mínima de aprovação, nestes casos, deverá ser igual ou superior a 60 

(sessenta). 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DO REGIME EXCEPCIONAL 
 

Art. 142. É assegurado ao aluno, amparado por instrumentos legais específicos, regime 

excepcional, para realizar trabalhos e exercícios domiciliares que serão prescritos pelos professores 

de acordo com o plano de curso, fixado em cada caso, consoante o estado de saúde do estudante e 

as exigências de formação mínima de cada curso. 

Art. 143. O requerimento relativo ao regime excepcional deve ser instruído com laudo 

médico ou de profissional credenciado, competindo à Secretaria Geral emitir parecer com base na 

legislação e normas regimentais, que definirá ou não os referidos requerimentos.  

Parágrafo Único: O requerimento citado no caput deverá dar entrada no setor de protocolo 

da Secretaria Geral pelo solicitante ou por seu representante, sendo que o UNIFUCAMP dará 

ciência ao solicitante no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

 

SEÇÃO I 

DA APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 

 

Art. 144 - Será considerado aprovado, em cada disciplina, sem prova final, o aluno que, 

cumprir a exigência de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, obtiver média igual ou 



                                                

                                              
____________________________________________________________  

42 

____________________________________________________________ 
UNIFUCAMP - Centro Universitário Mário Palmério                                                                       Entidade  Mantenedora: 

Av. Brasil Oeste, s/n°, Jardim Zenith II – CEP 38.500-000              Fundação Carmelitana Mário                                                                                                                                                                        
Monte Carmelo/ MG     Telefone: (34) 3842 5272                                                                                   Palmério - FUCAMP 
site:unifucamp.edu.br – email:unifucamp@unifucamp.edu.br 

superior a 60 (sessenta), resultante da média aritmética das notas atribuídas nos bimestres, passando 

esta média e constituir sua nota final na disciplina. 

Art. 145 - Será considerado aprovado, após o exame final, o aluno que obtiver média final 

de 60 (sessenta), resultante da média aritmética entre a média semestral e a nota do exame final. 

Art. 128º - Será considerado reprovado na disciplina o aluno que: 

a) Tiver média semestral inferior a 40 (quarenta); 

b) Tiver obtido média semestral inferior a 60 (sessenta), após a realização do exame final; 

c) Tiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

 

CAPÍTULO VIII 

DO REGIME DE DEPENDÊNCIA 

 

Art. 146 - Ao aluno reprovado será permitida a matrícula no período seguinte, aplicando-

se o Regime de Dependência, em que poderá cursar a(s) disciplina(s) reprovada(s), simultaneamente 

com as previstas no currículo para aquele período de acordo com a compatibilidade de horário. 

Parágrafo Único – O disposto nesse artigo não se aplica às disciplinas com pré-requisito. 

Art. 147 - No Regime de dependência ficará o aluno obrigado a cumprir as mesmas 

exigências de frequências e aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS ADAPTAÇÕES 

 

Art. 148 - Aos alunos transferidos de outras Instituições, após análise da estrutura 

curricular e disciplinas cursadas na faculdade de origem pela Diretoria de Ensino de Graduação 

serão determinados o período e disciplinas em que poderão matricular-se. 

Parágrafo Único – O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão fixará os critérios e 

número máximo de disciplinas de adaptações para posicionamento do aluno em determinada série. 

Art. 149 - O aluno transferido de outra instituição ficará obrigado a cursar as disciplinas 

de adaptação dos períodos anteriores, indicadas pela Diretoria de Ensino de Graduação. 

Parágrafo Único – Aplicam-se às adaptações curriculares as mesmas condições de 

aprovação das demais disciplinas do período, inclusive quanto à exigência de frequência mínima. 
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CAPÍTULO X 

DA MONITORIA 

 

Art. 150 - O Centro Universitário poderá manter um quadro de alunos-monitores, que 

cooperam com os professores no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e de extensão. 

Art. 151 - A Monitoria entendida como um sistema que propicie maior integração e 

participação entre alunos e professores na vida escolar, objetiva: 

I. Incrementar a ação educacional, valorizando a formação ético-humanística e técnico-

científica, a solidariedade e o sentido de liberdade com responsabilidade; 

II. Despertar nos alunos a vocação para o magistério; 

III. Aprimorar atividades de ensino, de pesquisa e de extensão; 

IV. Proporcionar maior participação dos alunos nas atividades docentes. 

Art. 152 - Os candidatos à Monitoria serão selecionados entre alunos, regularmente 

matriculados que tenham demonstrado rendimento satisfatório na disciplina ou atividades 

específicas, bem como aptidão para o exercício das tarefas propostas. 

Art. 153 - O Conselho de Ensino e Extensão regulamentará as demais disposições 

referentes à estrutura, organização e funcionamento da Monitoria, instituída por este Regimento 

Geral. 

TÍTULO VI 

DA PESQUISA 

 

Art. 154 - O Centro Universitário incentivará a pesquisa, visando: 

I. Ao aprimoramento da atitude científica, indispensável à formação acadêmica; 

II. Ao desenvolvimento das Ciências, das Artes e da Tecnologia; 

III. A solução de problemas técnicos ou científicos da comunidade local, regional ou 

nacional. 

 

Art. 155 - A pesquisa será estimulada através de: 

I. Formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

II. Concessão de auxílio para projetos específicos; 
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III. Realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa; 

IV. Intercâmbio com intuições científicas, com vistas ao incentivo de contatos entre 

pesquisadores e ao desenvolvimento dos projetos comuns; 

V. Ampliação e atualização da Biblioteca; 

VI. Divulgação e publicação dos resultados alcançados; 

VII. Promoção de simpósios destinados ao debate de temas científicos; 

VIII. Concessão de bolsas de pesquisa; 

IX. Publicação de trabalhos de interesse cultural e científico; 

X. Divulgação de conhecimentos técnicos de trabalho; 

XI. Estímulo à criação literária, artística, científica e à especulação filosófica; 

XII. estudos e pesquisas em torno de aspectos de realidade local e regional. 

 

Art. 156 - A pesquisa será coordenada pela Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

Art. 157 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão definirá a política de pesquisa do 

Centro Universitário, regulamentará as suas atividades e aprovará os projetos específicos. 

 

TÍTULO VII 

DA EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 

Art. 158 - A Extensão Universitária será feita através de cursos, serviços e atividades, com 

o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social, cultural e educacional da comunidade. 

§ 1º - Os cursos de extensão serão realizados na forma do disposto neste Regimento e 

normas complementares do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

§ 2º - Os serviços de Extensão compreendem as atividades destinadas a promover a 

integração do Centro Universitário na comunidade local e regional. 

Art. 159 - As atividades de extensão universitária compreendem, além de outras: 

I. Atendimento à comunidade acadêmica e social, através da assessoria, consultoria e de 

prestação de serviço; 

II. Participação em iniciativas de natureza cultural, artística e educacional; 

III. Promoção de atividades artísticas, culturais e esportivas; 

IV. Articulação com o sistema empresarial e educacional. 
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Art. 160 - A extensão e Assuntos Comunitários será coordenada por uma Coordenação a 

quem caberá: 

I. A integração do Centro Universitário à comunidade local e regional; 

II. A Orientação e atendimento aos acadêmicos e funcionários; 

III. À promoção de atividades sociais integrando a comunidade acadêmica; 

IV. A prestação de serviços à comunidade social e acadêmica, através de projetos e/ou 

outras formas de atendimento. 

Art. 161 - Os cursos, serviços de extensão e outras atividades serão planejados e 

executados por iniciativa do UNIFUCAMP ou por solicitação da comunidade, através dos diversos 

cursos, desde que possam se caracterizar como prolongamento das atividades de ensino e pesquisa. 

 

 

 

 

 

TÍTULO VIII 

DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art. 162 - Os Cursos de pós-graduação, estruturados de acordo com a legislação vigente, 

destinam-se a desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação. 

Art. 163 - Os cursos de pós-graduação do Centro Universitário serão coordenados pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Art. 164 - Os currículos dos cursos de pós-graduação compreenderão: 

I. Disciplinas comuns afins com uma mesma área, indispensáveis como instrumentos de 

trabalho científico; 

II. Disciplinas específicas – campo principal de estudos ou área de concentração; 

III. Disciplinas complementares – domínio conexo ao campo principal de estudos. 

Parágrafo Único – Os currículos de Pós-Graduação serão elaborados pelo setor de Pós-

graduação e Extensão e submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para análise e 

aprovação. 
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CAPÍTULO I  

DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ´´STRICTO SENSU`` 

 

Art. 165 - Os cursos de pós-graduação ´´Stricto sensu`` serão ministrados em dois níveis 

distintos – de Mestrado e de Doutorado, sem que o primeiro constitua pré-requisito ao segundo. 

§ 1º - O Mestrado poderá ser visto como etapa preliminar na obtenção do Doutorado ou 

como grau terminal em si mesmo. 

§ 2º o Doutorado terá por finalidade proporcionar a formação científica ou cultural ampla 

e aprofundada e desenvolver a capacidade da pesquisa e poder criador nos diferentes ramos do saber. 

Art. 166 - Uma vez admitido a um desses cursos, o aluno deverá, sob a supervisão de um 

professor orientador, designado pela Coordenação do Curso, organizar um programa de estudos que 

preveja: 

I. A escolha do conjunto de disciplinas oferecidas pelo Centro Universitário entre as 

comuns, as específicas e as complementares; 

II. A indicação do campo de estudos – área de concentração no qual será realizada a 

dissertação, na hipótese de Mestrado ou a tese, na de Doutorado; 

III. A indicação de um ou mais campos colaterais de estudo – domínio conexo – no qual o 

candidato tomará disciplinas auxiliares na complementação do seu programa; 

IV. A realização de uma dissertação sobre o assunto da área de concentração, para o 

Mestrado; 

V. A realização e defesa de tese, quando se tratar de Doutorado, ressalvando o critério de 

originalidade. 

Art. 167 - Conforme o caso, aos candidatos de Mestrado ou Doutorado, poderão ser 

confiadas as tarefas docentes, sem prejuízo do termo destinado a seus estudos e pesquisas. 

Art. 168 - O tempo mínimo necessário à conclusão do Mestrado será de 02 (dois) anos e, 

do Doutorado de 04 (quatro) anos. 

Art. 169 - Os graus de Mestre e Doutor, a serem concedidos, terão a designação da área 

acadêmica ou profissional correspondente, segundo estabelecido na autorização do curso pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Art. 170 - Os candidatos à matrícula nos cursos de pós-graduação ´´stricto sensu`` serão 

selecionados pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, de acordo com as normas legais e 

institucionais. 
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Art. 171 - Para a admissão ao curso de pós-graduação ´´stricto sensu`` se requer: 

I. Preencher os formulários de admissão; 

II. Apresentar o diploma do curso de graduação, devidamente registrado; 

III. Apresentar o currículo correspondente a esse curso e o histórico escolar; 

IV. Apresentar referência de 02 (dois) professores do magistério superior, da área; 

V. Cumprir as demais exigências estabelecidas por lei e pelo Conselho de Ensino. Pesquisa 

e Extensão. 

Art. 172 - Admitido a um dos cursos, o candidato efetuará sua matrícula, que deverá ser 

renovada antes de cada período letivo, dentro dos prazos próprios. 

Art. 173 - A avaliação de aproveitamento do aluno em disciplina de pós-graduação ́ ´stricto 

sensu`` será expressa em grau numérico de 0,0 (zero) a 100 (cem) ou em conceitos. 

Art. 174 - Os cursos de pós-graduação ´´stricto sensu`` têm organização, duração, sistema 

de admissão e aprovação regulamentados por ato normativo do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, respeitada a legislação vigente. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS DEMAIS CURSOS 

 

Art. 175 - Os cursos de Extensão terão por finalidade a melhoria e o aperfeiçoamento dos 

padrões culturais da comunidade, bem como a ampliação da atividade educativa. 

Art. 176 - Os cursos de Treinamento e Atualização destinar-se-ão a aperfeiçoar os estudos 

feitos, bem como atualizar os conhecimentos nas áreas de exercício profissional didático-científico. 

Art. 177 - Os cursos de Extensão, Treinamento e Atualização e outras promoções similares 

terão organização, duração, sistema de admissão e aprovação regulamentados por ato normativo do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, respeitada a legislação vigente. 

 

TÍTULO IX 

DA COLAÇÃO DE GRAU DOS DIPLOMAS E DOS CERTIFICADOS 
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Art. 178 - A colação de grau dos alunos que concluem os cursos de graduação ou pós-

graduação é ato oficial do Centro Universitário e será realizada em sessão solene e pública da 

Assembleia Universitária, em dia e hora previamente determinados no calendário do UNIFUCAMP. 

§ 1º - Somente poderão colar grau os alunos que tenham concluído, integralmente, o 

currículo pleno previsto para cada curso. 

§ 2º - A imposição de grau, em ato solene, será feita pelo Reitor ou seu representante. 

§ 3º - Ao colar grau, o graduado prestará juramento individual ou coletivamente, de acordo 

com as fórmulas usuais. 

§ 4º - O Reitor do Centro Universitário ou seu representante, atendendo a requerimento 

justificado, com a presença mínima de um professor, poderá proceder, em ato particular, a imposição 

de grau ao aluno que não tenha recebido no ato coletivo, lavrando-se termo subscrito pelo Diretor 

de Ensino de Graduação, pelo Reitor, pelos professores e pelo graduado. 

Art. 179 - O Centro, por seus órgãos próprios, expede os seguintes diplomas e certificados: 

I. Diplomas de graduação, a que se conferem privilégios para o exercício profissional; 

II. Diplomas de pós-graduação ´´stricto sensu``, nos graus de Mestre e Doutor; 

III. Certificados especiais ao que concluírem outros cursos de pós-graduação ´´lato 

sensu``, atualização ou extensão. 

Parágrafo Único – Nos diplomas de graduação, devem ser apostiladas as habilitações 

profissionais do graduado. 

Art. 180 - Os diplomas e certificados previstos neste Capítulo são assinados: 

I. Pelo Reitor e pelo Diretor de Ensino de Graduação, quando se trata de diploma de 

graduação; 

II. Pelo Reitor e pelo Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação, quando se trata de 

diploma de Pós-Graduação ´´stricto sensu`` e ´´lato sensu``. 

III. Pelo Reitor e pelo Coordenador de Extensão e Assuntos Comunitários, quando se tratar 

de certificado de cursos de atualização e de extensão. 

Art. 181 - O Centro Universitário se incumbirá dos certificados por ele expedidos, junto 

aos órgãos públicos competentes. 

 

TÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 182 - O funcionamento do Centro Universitário reger-se-á pelo seu Estatuto, por este 

Regimento Geral e por disposições complementares, sempre observando as disposições legais 

pertinentes. 

Art. 183 - Das decisões da natureza acadêmica, que se referem à graduação, cabem 

recursos na seguinte ordem, da Coordenação à Diretoria de Ensino de Graduação, desta ao Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e deste ao Conselho Universitário. 

Art. 184 - Aos alunos matriculados em cursos em desativação será garantido o direito de 

concluírem seus estudos, desde que não sejam reprovados. 

Art. 185 - Todo convite as pessoas estranhas ao corpo docente e técnico-administrativo do 

Centro Universitário para, em seus recintos, ministrarem aulas, proferirem palestras e conferências, 

dependerá de prévia autorização do órgão competente. 

Art. 186 - Toda manifestação oral ou escrita no âmbito do Centro Universitário, em seu 

nome ou em sua esfera de atuação, deverá respeitar os princípios norteadores da Instituição, 

conforme estabelecido no Estatuto e neste Regimento Geral. 

Art. 187 - O pronunciamentos oficiais, em nome do Centro, são de prerrogativa do Reitor 

ou de seu substituto. 

Art. 188 - Os casos omissos neste Regimento Geral serão dirimidos pelo Conselho 

Universitário, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou pela Entidade Mantenedora, na 

esfera de suas respectivas competências. 

Art. 189 - A reforma do presente Regimento deverá ser aprovada pelo voto de 2/3 (dois 

terços) dos membros do Conselho Universitário e este dará ciência à Entidade Mantenedora. 

Art. 190 - As alterações do presente Regimento Geral, sempre que envolverem matéria 

pedagógica, só vigorarão no período letivo seguinte ao da sua aprovação. 

Art. 191. Nenhuma publicação oficial ou que envolva a responsabilidade da 

UNIFUCAMP/FUCAMP, pode ser feita sem a prévia autorização do Reitor. 

Art. 192. A Instituição deverá expedir a qualquer tempo os documentos de transferência 

de seus alunos, independentemente, de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de 

cobranças judiciais. 

Art. 193. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no 

mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver.  
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Art. 194. A instituição informará aos alunos, por meio do endereço eletrônico 

www.fucamp.edu.br e pelo Manual do Aluno, antes de cada período letivo, os programas dos cursos 

e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos 

disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

Art. 195.  Este Regimento entra em vigor nesta data, e deve ser submetido ao órgão federal 

competente, nos termos da legislação vigente, aplicando-se as disposições que importarem em 

alteração da estrutura curricular e do regime escolar a partir do semestre letivo subsequente. 
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