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TÍTULO I : DA UNIVERSIDADE, MISSÃO, PRINCÍPIOS E 

OBJETIVOS 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. O presente Regimento Geral complementa o Estatuto da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e regulamenta os 

aspectos de organização e de funcionamento comuns aos vários órgãos e às instâncias 

deliberativas. Ele contém as disposições básicas sobre as atividades comuns às 

Unidades e aos demais órgãos da Universidade, nos planos didático-científico, 

administrativo, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. 

 

Parágrafo Único – As normas deste Regimento serão complementadas pelos 

regimentos internos da Reitoria, das Unidades Acadêmicas, dos Órgãos de Apoio e 

pelas Resoluções do Conselho Universitário da UNILAB. 

 

§ 1º As disposições deste Regimento Geral são implementadas e interpretadas à 

luz das finalidades e dos princípios constantes dos Títulos I a VII do Estatuto da 

Universidade.  

§ 2º As atividades específicas serão regulamentadas em regimentos internos, 

elaborados para detalhar o funcionamento de Órgãos, Unidades e Subunidades.  

§ 3º Os Regimentos das Unidades Acadêmicas e dos Campis serão submetidos à 

apreciação e à aprovação do Conselho Universitário (Consuni).  

§ 4º Os Regimentos das Subunidades Acadêmicas serão aprovados pelos 

Conselhos das respectivas Unidades. 

 

TÍTULO II: DO PATRIMÔNIO E DAS FINANÇAS 
 

CAPÍTULO I: DA AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA, 

ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL 

 

Art. 2º.  A autonomia de gestão financeira, orçamentária e patrimonial consiste em: 

 

I. administrar o patrimônio da Universidade; 

II. elaborar a proposta orçamentária e executar seu orçamento, anual e plurianual; 

III. administrar recursos financeiros e patrimoniais próprios, subvenções e 

legados, recebidos em doação ou gerados por meio de suas atividades finalísticas, 

provenientes de convênios com entidades .públicas e privadas, nacionais e 

internacionais; 
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IV. aprovar e executar planos, programas e projetos de investimento, referentes a 

obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar receitas próprias e 

delas dispor, na forma da Lei; 

V. adotar regime contábil-financeiro que atenda às peculiaridades próprias de 

organização e funcionamento, de acordo com as contas nacionais. 

 

CAPÍTULO II: DO PATRIMÔNIO 

Art. 3º. A Universidade administrará e utilizará o seu patrimônio, constituído por 

direitos autorais, patentes, marcas e outros direitos, de qualquer natureza, previstos em 

lei; bens imóveis e semoventes, móveis, instalações, títulos e direitos existentes ou que 

venham a ser adquiridos, com recursos financeiros da União e recursos próprios ou por 

transferência, incorporação, reincorporação, cessão, doação e legados. 

§ 1º. Somente será admitida doação à Unilab de bens livres e desembaraçados de 

quaisquer ônus. 

§ 2º. Os bens e direitos da UNILAB serão utilizados ou aplicados exclusivamente 

para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados, exceto nos casos 

e nas condições previstas em lei. 

§ 3º.  A aquisição e a alienação de imóveis dependem de autorização do Conselho 

Universitário, ouvido o Conselho de Curadores. 

Art. 4º. A Universidade manterá o registro ou a escrituração e o controle regular do 

patrimônio e suas alterações. 

Art. 5º. O Conselho Universitário, por meio de Resolução Complementar, poderá 

instituir e dispor sobre a organização e funcionamento de campi integrantes de seu 

patrimônio. 

Art. 6º. A responsabilidade pela administração do patrimônio da Universidade é da 

administração superior, observando sempre as prescrições legais e regulamentares 

aplicáveis a cada caso. 

Art. 7º. A Universidade poderá alienar, permutar e adquirir bens imóveis, visando à 

valorização do seu patrimônio, dependendo de aprovação do Conselho Universitário 

(CONSUNI), ouvido o Conselho de Curadores. 

Parágrafo Único. Os bens patrimoniais e os recursos pertencentes à Universidade podem 

ser explorados economicamente, com a finalidade de obter rendimentos, a fim de 

subsidiar e promover programas e atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência 

estudantil, podendo ser utilizados em atividades técnicas e administrativas que estejam 

relacionadas aos referidos programas e atividades, observada a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO III: DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Art. 8º.   Os recursos financeiros da Universidade constituem-se de: 

I - recursos constantes da dotação orçamentária da União; 

II - subvenções, auxílios, contribuições, doações e verbas atribuídas à 

Universidade pelos Estados, Municípios, Autarquias e órgãos do setor público e 

por pessoas físicas e jurídicas nacionais, internacionais e estrangeiras; 

III - financiamentos e contribuições originárias de acordos, convênios, contratos e 

protocolos; 

IV - taxas, contribuições ou emolumentos cobrados, nos termos estatutários e 

regimentais; 

V - renda de serviços prestados à comunidade por intermédio de órgãos 

universitários; 

VI - produto de alienação ou aplicação de bens; 

VII - produto de parafiscalidade ou de estímulo fiscal; 

VIII - multas e penalidades financeiras; 

IX - receitas provenientes de patentes, marcas, direitos autorais e outros direitos 

de qualquer natureza previstos em Lei; 

X - outras rendas ou receitas eventuais. 

 

Art. 9º. A prestação de serviços remunerados, as taxas, contribuições e emolumentos 

cobrados pela Universidade serão especificados e fixados em deliberações do Conselho 

Universitário. 

 

Art. 10. Fica o(a) Reitor(a) responsável por consolidar e apresentar, anualmente, a 

prestação de contas do período ao Conselho Universitário (CONSUNI), com o devido 

parecer do Conselho de Curadores. 

 

CAPÍTULO IV: DO REGIME FINANCEIRO 

 

Art. 11.   A proposta orçamentária deverá ser remetida ao órgão responsável na esfera 

da União, na forma da legislação em vigor e da regulamentação específica, sendo, 

depois, encaminhada para o Conselho de Curadores e para o Conselho Universitário 

(CONSUNI). 

Art. 12. O orçamento da Universidade será uno, coincidindo o exercício financeiro com 

o ano civil. 
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Art. 13. A Universidade remeterá, anualmente, ao Ministério da Educação, no prazo que 

for estabelecido, sua proposta orçamentária. 

Parágrafo único - As Unidades, serviços e órgãos universitários deverão fornecer a 

estimativa de suas despesas para o exercício financeiro seguinte, para estudo e 

organização da proposta orçamentária da Universidade até a data por ela estipulada. 

Art. 14. Conhecido o montante dos recursos financeiros da União, atribuídos à 

Universidade, o(a) Reitor(a), assessorado pela Pró-Reitoria de Planejamento e pela Pró-

Reitoria de Administração, organizará o orçamento da aplicação a ser aprovado pelo 

Conselho Universitário, após pronunciamento do Conselho de Curadores. 

Art. 15. O orçamento de aplicação será feito de acordo com as estimativas de despesas 

das Unidades, serviços e órgãos universitários e com o plano de desenvolvimento e 

expansão da Universidade, respeitando-se as normas legais vigentes para movimentação 

e aplicação de recursos. 

Art. 16. O orçamento destinado à concessão de diárias e passagens para docentes, 

discentes e técnico-administrativos dos Institutos, para a participação em eventos, será 

gerenciado pelo próprio Instituto, observado as normas e Resoluções vigentes. 

Parágrafo único – Os Institutos deverão estabelecer critérios específicos para a 

concessão de que trata o artigo.  

Art. 17.  As Unidades, serviços ou órgãos universitários interessados em firmar 

convênios, acordos, protocolos ou contratos com entidades financiadoras deverão, 

juntamente com a Coordenação de Orçamento da Pró-Reitoria de Planejamento, 

preparar os projetos em que serão aplicados os recursos financeiros pretendidos. 

Parágrafo único - Os projetos previstos no artigo deverão integrar-se no Plano de 

Desenvolvimento e Expansão da Universidade. 

Art. 18.   A prioridade prevista para a aplicação de receitas patrimoniais dos bens sob a 

guarda das Unidades e órgãos e das decorrentes de prestação de serviços prevalecerá até 

o exercício financeiro subsequente àquele em que foi auferida a receita. 

Art. 19. O regime orçamentário e o contábil da Universidade são os previstos na 

legislação vigente, observadas as Resoluções do Conselho Universitário. 

Art. 20. No prazo que for estabelecido, a Universidade apresentará à autoridade 

competente o Balanço Geral da Universidade, nele compreendidos os movimentos 

patrimonial, econômico e financeiro. 

Parágrafo único - A Universidade, através da Pró-Reitoria de Administração e da Pró-

Reitoria de Planejamento, determinará prazos, condições, normas e modelos para que as 
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Unidades, serviços e órgãos universitários forneçam as informações necessárias à 

preparação do Balanço Geral da Universidade. 

Art. 21. A Reitoria apresentará, anualmente, ao Conselho Universitário, com as contas 

de sua gestão, o Balanço Geral da Universidade, devidamente apreciado pela Auditoria 

Interna e pelo Conselho de Curadores. 

Parágrafo único - São responsáveis, pessoalmente, pela aplicação dos recursos, as 

autoridades que hajam autorizado as despesas respectivas. 

Art. 22. Caberá à Pró-Reitoria de Planejamento, juntamente com a Pró-Reitoria de 

Administração, elaborar o orçamento anual e o orçamento-programa da Universidade, 

nos termos da legislação aplicável. 

Parágrafo único - Os órgãos referidos neste artigo deverão elaborar instruções relativas 

a prazos, condições e modelos a serem observados na elaboração de propostas 

orçamentárias, orçamento-programa, planos de investimento e outras informações que 

forem solicitadas. 

Art. 23. O orçamento-programa da Universidade e, consequentemente, as programações 

orçamentárias das Unidades, serviços e órgãos deverão ser elaboradas em consonância 

com o Plano de Desenvolvimento e Expansão da Universidade, respeitando-se os 

critérios e prioridades nele estabelecidos, bem como no plano plurianual e Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal. 

 

TÍTULO III: DA UNIVERSIDADE E DE SUA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 
 

CAPÍTULO I: DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 24. A autonomia administrativa consiste em: 

I. aprovar e alterar o Estatuto, o Regimento Geral da Universidade e de suas 

unidades, bem como as Resoluções normativas próprias; 

II. escolher dirigentes, na forma da legislação federal pertinente, e deste 

Regimento Geral da Universidade; 

III. gerir recursos materiais; 

IV. firmar contratos, acordos, convênios e instrumentos similares; 

V. dispor sobre política de gestão de servidores, respeitada a legislação específica, 

estabelecendo programas e medidas de estímulo à melhoria de desempenho 

funcional; 

VII. estabelecer normas disciplinares a serem observadas pela comunidade 
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universitária. 

 

CAPÍTULO II: DA ADMINISTRAÇÃO E DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA UNIVERSIDADE 

 

Art. 25.  A UNILAB é uma Universidade com estrutura multicampi, tendo o Campus 

nos Estados da Bahia e do Ceará, com sede instalada no município de Redenção, Estado 

Ceará, conforme especificado na Lei 12.289/2010.  

§1º. Considera-se Campus Universitário cada uma das bases físicas integradas e 

com estrutura administrativa própria em que são desenvolvidas as atividades 

permanentes de ensino, pesquisa e extensão da UNILAB. 

§2º. A UNILAB poderá implantar novos campi universitários para tornar mais 

efetiva sua atuação no desenvolvimento regional, nacional e internacional, 

observada a legislação vigente. 

§3º. Os campi fora de sede serão constituídos na forma de Unidades Acadêmicas, 

sendo estas entendidas como unidades da estrutura organizacional, autônomas na 

sua esfera de responsabilidade, nos termos do Estatuto e deste Regimento Geral. 

§4º. Até que contemplem as condições estabelecidas no Art. 64, a criação de novos 

cursos nos campi fora de sede ficará sob a responsabilidade dos institutos já 

existentes, conforme indicado no §1º. do art. 63. 

 

Art. 26.   A estrutura organizacional da UNILAB é composta:  

I - pelos Conselhos Superiores;  

II - pela Reitoria;  

III - pelas Pró-Reitorias;  

IV - pelas Unidades Acadêmicas (Institutos e Campi);  

V - pelos Órgãos Suplementares.  

 

Parágrafo único. Consideradas as necessidades da Universidade, por deliberação do 

CONSUNI, órgãos não previstos neste Regimento Geral poderão ser criados para efeito 

de execução ou expansão de suas atividades, vedadas as duplicações para fins idênticos 

ou equivalentes.  

 

CAPÍTULO III: DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E 

DELEGAÇÃO 

 

Art. 27. A UNILAB observará os princípios de gestão democrática, de descentralização 
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e de racionalidade organizacional, conforme estabelece o Estatuto. 

Art. 28. O ensino, a pesquisa e a extensão organizar-se-ão de forma articulada, por 

intermédio das Unidades Acadêmicas (Campi e Institutos), vinculadas à administração 

superior. 

Art. 29. A criação, extinção ou modificação de Unidades Acadêmicas e de outros 

Órgãos deverá ser fundamentada em prévia avaliação institucional, em conformidade 

com o disposto neste Regimento Geral. 

Parágrafo Único. A UNILAB poderá estender sua área de abrangência a outros 

municípios, estados ou países, visando ao fortalecimento da integração internacional e 

das atividades fins, conforme os recursos orçamentários disponíveis e a legislação 

vigente. 

Art. 30.  A estrutura da UNILAB é composta por órgãos superiores, intermediários e de 

base, com função deliberativa, executiva, de controle, fiscalização e supervisão, bem 

como por instâncias consultivas. 

§1º. São órgãos superiores: 

I. Deliberativo: Conselho Universitário (CONSUNI); 

II. Executivo: Reitoria; 

III. De controle, fiscalização e supervisão: 

a) Conselho de Curadores; 

b) Auditoria Interna; 

c) Ouvidoria. 

d) Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

 

§2º. São órgãos intermediários: 

I. Deliberativo: Conselho de Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 

II. Executivo: 

a) Direção de Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 

b) Órgãos Suplementares. 

 

§3º. São órgãos de Base: 

I. Deliberativo: Colegiado de Curso de Graduação e de Programa de Pós-

Graduação; 

II. Executivo: 

a) Coordenação de Curso de Graduação e de Programa de Pós-Graduação; 

b) Secretaria de Atividades Administrativas. 
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§4º. A UNILAB poderá contar ainda com órgãos específicos de caráter 

consultivo e com outras instâncias de apoio e encaminhamento das atividades de 

interesse da Universidade, de caráter permanente ou transitório. 

§5º. A estrutura e composição dos órgãos que constituem a Universidade estão 

definidas neste Regimento Geral da UNILAB, e poderão ser complementados 

por Resoluções específicas. 

 

Art. 31. A UNILAB observará, em todas as instâncias deliberativas, os seguintes 

princípios: 

I. publicidade dos atos e das informações; 

II. planejamento e avaliação periódica de atividades; 

III. prestação de contas acadêmica e financeira; 

IV. quórum mínimo para o funcionamento de órgãos colegiados e para a eleição 

de dirigentes e representantes. 

Parágrafo único. Os representantes em Órgãos Colegiados têm suplentes, escolhidos na 

mesma ocasião que o dos titulares. 

Art. 32. As funções e os cargos sujeitos ao princípio eletivo têm mandato de dois e 

quatro anos, respectivamente para Coordenadores e Diretores, permitida uma única 

recondução, excetuados aqueles mandatos previstos em lei. 

 

CAPÍTULO IV: DOS CONSELHOS SUPERIORES 
 

 
SEÇÃO I: DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 

 

Art. 33. O Conselho Universitário (Consuni) é o órgão máximo da UNILAB, de caráter 

normativo, deliberativo, consultivo e de planejamento, cabendo-lhe estabelecer a 

política geral da Universidade e a tomada de decisão em matéria de administração, de 

gestão econômico-financeira, de ensino, pesquisa e extensão. 

§1º. Conforme a natureza dos assuntos, o Conselho Universitário constituirá 

Câmaras Consultivas e Deliberativas, de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, 

compostas por membros desse Conselho, obedecido o princípio da 

representatividade. 

§2º. A composição e as regras de funcionamento das Câmaras serão definidas no 

Regimento Interno do Consuni. 
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§3º. Das decisões das Câmaras Deliberativas Superiores caberá recurso ao 

Consuni, obedecidos os critérios determinados no Regimento do Conselho. 

Art. 34. O Conselho Universitário terá a seguinte constituição: 

I. o(a) Reitor(a), como presidente; 

II. o(a)Vice-Reitor(a); 

III. os Pró-Reitores; 

IV. os Diretores de Unidades Acadêmicas (Institutos e Campi); 

V. 01 (um) representante docente de cada Unidade Acadêmica, eleito por seus 

pares, com os respectivos suplentes; 

VI. representantes discentes, eleitos por seus pares, com os respectivos suplentes, 

composta por alunos de graduação e pós-graduação (nas modalidades presencial e 

a distância) dos diversos campi, respeitada a proporção de até 15% (quinze por 

cento) dos membros do Conselho; 

VII. representantes dos servidores técnico-administrativos da Universidade, 

eleitos por seus pares, com os respectivos suplentes, dos diversos campi 

respeitando-se a proporção de até 15% (quinze por cento) dos membros do 

Conselho; 

VIII. 01 (um) representante da Sociedade Civil, escolhido, com o respectivo 

suplente, pelos membros do Conselho Universitário; 

IX. o(a) Diretor(a) da Diretoria de Educação Aberta e à Distância (DEAD). 

§1º. O mandato dos membros a que se referem os incisos I, II, III, IV, IX e X será 

definido pela condição de ocupação de seus respectivos cargos. 

§2º. Os membros a que se referem os incisos V, VII e VIII têm mandato de dois 

anos, sendo permitida uma recondução consecutiva. 

§3º Os membros a que se refere o inciso VI terão mandato de um ano, permitida 

uma recondução consecutiva. 

Art. 35. Compete ao Conselho Universitário: 
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I. formular as políticas de desenvolvimento da Universidade e supervisionar a sua 

execução nas esferas acadêmica e administrativa, levando em conta as condições 

orçamentárias; 

II. aprovar seu próprio Regimento e os Regimentos da Reitoria, do Conselho de 

Curadores, das Unidades Acadêmicas, dos órgãos suplementares e de outros 

órgãos, quando pertinente; 

III. propor, por dois terços de seus membros, alterações no Regimento Geral da 

UNILAB, bem como emendas ao Estatuto; 

IV. deliberar, por dois terços de seus membros, sobre a aquisição de bens e 

direitos imobiliários e sobre a aceitação de legados e doações que importem ou 

não em compromisso para a Universidade; 

V. aprovar a proposta orçamentária a ser encaminhada ao Ministério da Educação 

e o orçamento analítico da Universidade a partir do encaminhamento do Conselho 

de Curadores;  

VI. autorizar convênios que resultem na aplicação de recursos próprios não 

especificados em seu orçamento; 

VII. apreciar recursos contra atos e vetos do(a) Reitor(a), em matéria de ensino, 

pesquisa, extensão e assuntos administrativos, após parecer das Câmaras 

correspondentes; 

VIII. avaliar o desempenho institucional; 

IX. deliberar, por dois terços de seus membros, sobre a criação, incorporação e 

extinção de unidades acadêmicas, Pró-Reitorias ou órgãos suplementares; 

X. deliberar sobre a criação, instalação, funcionamento, modificação e extinção de 

cursos de graduação e de pós-graduação stricto e lato sensu; 

XI. aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e as diretrizes de planejamento e orçamento 

plurianual; 
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XII. atuar como instância recursal máxima, no âmbito da Universidade, bem como 

convocar o exame e a deliberação sobre qualquer matéria de interesse 

institucional, nos casos e na forma definidos no Regimento Geral; 

XIII. aprovar o Código de Ética da UNILAB; 

XIV. aprovar a estrutura organizacional proposta para a UNILAB; 

XV. aprovar o Plano de Gestão, o Relatório Anual de Atividades e o Plano 

Orçamentário da Universidade, apresentados pelo(a) Reitor(a); 

XVI. aprovar os calendários acadêmicos da UNILAB; 

XVII. deliberar sobre especificidades da composição na oferta de vagas na 

Universidade, inclusive no que concerne às políticas afirmativas, nos termos da 

lei; 

XVIII. deliberar sobre a criação e a distribuição de cargos entre as unidades 

acadêmicas e áreas administrativas; 

XIX. deliberar sobre a atribuição de títulos e dignidades universitárias, sendo a 

proposta de concessão do título de doutor honoris causa exclusividade do(a) 

reitor(a); 

XX. instituir e organizar o processo de eleição do(a) Reitor(a) e do(a) Vice-

Reitor(a), obedecendo a legislação vigente, com a presença de pelo menos 2/3 

(dois terços) dos conselheiros, garantida a consulta à comunidade universitária; 

XXI. aprovar regras de aplicação geral para processos eleitorais das unidades 

acadêmicas da UNILAB; 

XXII. supervisionar o desempenho das unidades acadêmicas e dos demais órgãos 

e serviços da Universidade, compondo, se necessário, comissões de avaliação para 

esse fim; 

XXIII. propor a destituição do(a) Reitor(a) ou do(a) Vice-Reitor(a), na forma da 

lei, com aprovação de pelo menos 2/3 (dois terços) dos seus membros, em sessão 

especialmente convocada para este fim; 
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XXIV. deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer outra 

matéria de sua competência não prevista no Estatuto, neste Regimento Geral e nos 

demais Regimentos; 

XXV. decidir sobre matéria omissa neste Regimento Geral. 

 

Art. 36. O Conselho Universitário reunir-se-á, sob convocação do(a) Reitor(a), 

ordinariamente, com periodicidade mensal, ou extraordinariamente, para tratar de 

assuntos urgentes, em pauta específica. 

§1º. O Conselho Universitário reunir-se-á, excepcionalmente, sob convocação de 

metade mais 1 (um) de seus membros, quando houver recusa explícita do(a) 

Reitor(a) em convocá-lo. 

§2º. O Conselho Universitário reúne-se com quórum de metade mais 1 (um) de 

seus membros e delibera por maioria dos presentes. 

§3º. Em votações que exijam quórum qualificado, nos termos do Regimento 

Geral, as deliberações serão tomadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus 

membros. 

§4º. A convocação e a pauta de reuniões do Conselho Universitário serão 

encaminhadas com antecedência, em prazo a ser estabelecido em Regimento 

interno do referido Conselho. 

§5º. O caráter de urgência de que trata o Art.37, será definido pelo Reitor (a) e/ou 

metade mais um de seus membros. 

§6º. A organização e o funcionamento do Conselho Universitário constarão de 

regimento interno próprio. 

 

SEÇÃO II: DO CONSELHO DE CURADORES 

 

Art. 37. O Conselho de Curadores é o órgão de controle e fiscalização da gestão 

econômico-financeira da UNILAB, obedecida a legislação vigente. 

Art. 38. O Conselho de Curadores terá a seguinte constituição: 
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I. 03 (três) representantes dos professores eleitos por seus pares, com os 

respectivos suplentes; 

II. 01 (um) representante do corpo discente, eleito, com o respectivo suplente, 

entre os alunos curricularmente matriculados, sob a coordenação e supervisão dos 

órgãos representativos da categoria; 

III. 01 (um)representante dos servidores técnico-administrativos, eleito por seus 

pares, com o respectivo suplente; 

IV. 01 (um) representante da Sociedade Civil, escolhido, com o respectivo 

suplente, pelo Conselho Universitário; 

V. 01 (um) representante do Ministério de Educação, por este designado, 

mediante solicitação do(a) Reitor(a). 

§1º. Os membros do Conselho de Curadores não poderão participar de quaisquer 

outros órgãos superiores da Universidade nem exercer cargos de direção ou 

funções na administração da UNILAB. 

§2º. Com exceção do representante discente, o mandato dos membros do 

Conselho de Curadores será de dois anos, não sendo permitida recondução. 

§3º. O mandato do representante discente será de um ano, não sendo permitida 

recondução. 

§4º. Os suplentes dos membros do Conselho de Curadores serão eleitos na mesma 

ocasião que os titulares. 

§5º. O Conselho de Curadores elegerá, entre seus membros, seu presidente e vice-

presidente, com mandato de 01 (um) ano, permitida apenas uma recondução. 

§6º. O Conselho de Curadores reunir-se-á, em sessões ordinárias, a cada dois 

meses, e, em sessões extraordinárias, mediante convocação do seu presidente, por 

iniciativa própria ou atendendo a solicitação do(a) Reitor(a). 

§7º. O Conselho de Curadores somente se reunirá com mais da metade de seus 

membros e deliberará por maioria de votos. 

Art. 39. São atribuições do Conselho de Curadores: 
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I. elaborar seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho 

Universitário; 

II. escolher seu Presidente e seu Vice-Presidente, segundo estabelecido em seu 

regimento interno; 

III. apreciar e emitir pareceres sobre a proposta orçamentária e o orçamento 

interno da Universidade, a serem submetidos à aprovação do Conselho 

Universitário (CONSUNI); 

IV. acompanhar a execução orçamentário-financeira da Universidade, conferindo 

a classificação contábil dos feitos, sua procedência e exatidão; 

V. apreciar atos que digam respeito à posição patrimonial da Universidade, 

incluídas as aquisições, gravações, permutas, alienações de bens imóveis, bem 

como a aceitação de subvenções, doações, legados e a prestação de garantias para 

a realização de operações de crédito; 

VI. homologar os termos de contratos de prestação de serviços e de execução de 

obras sujeitas à licitação por concorrência; 

VII. fixar anualmente o valor de taxas, emolumentos e outras contribuições 

devidas à Universidade; 

VIII. opinar conclusivamente, no âmbito da Universidade, sobre as contas 

relativas a cada exercício financeiro; 

IX. emitir parecer mediante demanda do CONSUNI, nas esferas de suas 

responsabilidades. 

 

CAPÍTULO V: DA REITORIA 

 

Art. 40. A Reitoria é o órgão superior executivo que administra, coordena, fiscaliza e 

superintende as atividades universitárias da UNILAB, competindo-lhe, para esse fim, 

estabelecer as medidas regulamentares cabíveis. 
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§ 1º. O(A) Reitor(a) e o(a)Vice-Reitor(a) serão escolhidos, compondo a mesma 

chapa, para mandato de quatro anos, permitida uma recondução, garantida a 

consulta à comunidade acadêmica. 

§ 2º Compete ao Reitor(a), nomeado(a) na forma da Lei, representar a 

Universidade, exercer a Reitoria e coordenar e superintender as atividades 

universitárias, auxiliado pelo(a)Vice-Reitor(a) e assessorado pelas Pró-Reitorias, 

Diretorias, Assessorias e pelos Órgãos Suplementares. 

Art. 41. O(A) Reitor(a) pode apor veto às deliberações dos Conselhos e das Câmaras 

Superiores, justificando-o no prazo de 15 (quinze) dias ao respectivo Conselho e 

Câmaras, o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos 

seus membros, o que importará em aprovação definitiva da decisão. 

 

SEÇÃO I: DA ESTRUTURA DA REITORIA 

 

Art. 42. A Reitoria é integrada pelos seguintes órgãos: 

I. Gabinete do(a) Reitor(a); 

II. Pró-Reitorias; 

III. Procuradoria; 

IV. Auditoria; 

V. Ouvidoria; 

VI. Diretoria de Educação Aberta e à Distância (DEAD); 

VII. Direção de Campus 

VIII. Órgãos Suplementares; 

IX. Assessorias; 

§ 1º. Os dirigentes dos órgãos acima especificados, Procurador Chefe e o Auditor 

Chefe serão designados pelo(a) Reitor(a), com exceção da Direção de Campus, 

que será eleita segundo o art. 44 do Estatuto; 
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§ 2º. A Reitoria poderá instituir, com aprovação do CONSUNI, outros órgãos 

auxiliares exigidos pela administração. 

§ 3º. A constituição e a organização dos órgãos e das unidades da Reitoria, além 

de suas atribuições e as de seus titulares, serão fixadas neste Regimento Geral e 

complementadas por normas expedidas pelo Conselho Universitário. 

§ 4º. Os Pró-Reitores terão substitutos designados pelo(a) Reitor(a), entre os 

coordenadores de cada Pró-Reitoria para, nas suas faltas ou impedimentos, 

responderem pelo expediente e pela representação do órgão, inclusive junto aos 

órgãos colegiados da Universidade. 

§ 5º. Os órgãos suplementares serão criados pelo Conselho Universitário com a 

finalidade de proporcionar suporte acadêmico e administrativo à instituição, 

vinculando-se à Reitoria. 

§ 6º. As questões específicas relacionadas ao Instituto de Cultura, Comunicação e 

Cooperação (I3C) serão dispostas em Resolução específica do CONSUNI. 

Subseção I 

DO GABINETE DA REITORIA 

 

Art. 43. O Gabinete do Reitor compreende as seguintes atividades: 

I. Prestar assistência técnica e administrativa direta e imediata ao Reitor; 

II. Relacionamento com todos os níveis da administração e com o público em geral; 

III. Transmissão e acompanhamento da execução das demandas emanadas do Reitor; 

IV. Coordenação dos serviços de expediente, representação e divulgação, necessários ao 

funcionamento da Reitoria. 

 

Art. 44. A estrutura do Gabinete do Reitor compreende a Chefia de Gabinete, 

Assessorias e a Secretaria Geral, cujas atribuições serão descritas em Regimento Interno 

da Reitoria. 

 

Subseção II  

DAS PRÓ-REITORIAS 

 

Art. 45. As Pró-Reitorias serão constituídas de assessoria especializada e de auxiliares. 

§1º - Os assessores e auxiliares serão designados por indicação do respectivo Pró-

Reitor. 

§2º - Quando conveniente, serviços específicos poderão ser comuns a mais de uma Pró- 

Reitoria. 
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Art. 46. O Regimento Interno da Reitoria definirá as Pró-Reitorias, dentro dos limites 

legais, sendo suas atribuições básicas: 

I - formular diagnósticos dos problemas da Instituição nas respectivas áreas; 

II - elaborar as propostas de política de atuação nas respectivas áreas; 

III - coordenar as atividades dos órgãos responsáveis pela execução da política de cada 

área. 

 

Subseção III 

DA PROCURADORIA GERAL 

 

Art. 47. A Procuradoria-Geral tem por finalidade a execução dos encargos de 

consultoria e assessoramento jurídicos, a defesa judicial e extrajudicial da Universidade, 

bem como zelar pelo cumprimento das normas legais emanadas do Poder Público. 

Parágrafo único - A estrutura e atribuições da Procuradoria-Geral serão definidas no 

Regimento Interno da Reitoria. 

 

Subseção IV 

DA AUDITORIA INTERNA 

 

Art. 48.  A Auditoria Interna é um órgão vinculado a Reitoria, com funções de apoiar e 

zelar preventivamente, todos os atos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial 

praticados na UNILAB, informando-a periodicamente a fim de subsidiar as decisões 

superiores. 

 

Art. 49. A estrutura e atribuições da Auditoria Interna serão definidas no Regimento 

Interno da Reitoria. 

 

Subseção V 

DA OUVIDORIA 

 

Art. 50.  A Ouvidoria da UNILAB é o órgão de interlocução institucional, destinado a 

receber, analisar, registrar e encaminhar demandas da sociedade e comunidade 

acadêmica, além de acompanhar ativamente o deslinde de respostas, subsistindo como 

um canal de comunicação direta entre o cidadão, a comunidade interna e a instituição. 

 

Subseção VI 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – DEAD 

Art. 51.  A Diretoria de Educação Aberta e a Distância (DEAD) é a unidade responsável 

em estabelecer e acompanhar a execução de políticas institucionais de Educação Aberta 

e a Distância. Está vinculada à Reitoria e tem como finalidade coordenar, supervisionar 

e dar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, cultura e desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico, exercidas mediante ações a distância para 

disciplinas de cursos presenciais e para a educação na modalidade a distância. 

 

Art. 52.  A estrutura e atribuições da DEAD serão definidas no Regimento Interno da 

Diretoria. 
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Subseção VII 

DA DIREÇÃO DE CAMPUS 

 

Art. 53. A Direção da Unidade Campus é unidade executiva e administrativa, 

responsável pela coordenação, fiscalização e superintendência das atividades e do 

patrimônio dos campi avançados da UNILAB. 

 

Art. 54.  A estrutura e atribuições dos Campi serão definidas em Regimento Interno. 

 

 

Subseção VIII 

DO INSTITUTO DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO (I3C) 

 

Art. 55.  O I3C será uma unidade acadêmica interdisciplinar que, em articulação com os 

demais institutos, dinamizará as atividades de integração da universidade. 

 

Art. 56. Instituto de Cultura, Comunicação e Cooperação – I3C será responsável pela 

acolhida e inserção de todos os estudantes à vida acadêmica na UNILAB. 

Parágrafo Único - o I3C ofertará programas e atividades de formação geral nos 

primeiros meses de formação, que podem ser mantidas ao longo da trajetória na 

universidade. 

 

Art. 57.  Em colaboração com os professores de cada área de formação específica, o 

Instituto terá a dupla função de promover: 

I. a formação acadêmica inicial – fornecerá subsídios para que os estudantes elaborem 

seu plano de desenvolvimento acadêmico, acompanhando-os desde sua seleção (antes 

de saírem de suas localidades de origem) e nos primeiros meses na Universidade, por 

meio de tutorias e projetos que lhes permitam identificar temas de interesse e 

aprofundamento ao longo do percurso formativo; 

II. o acesso a diversas formas de expressão artística e cultural dos países parceiros – 

atuará como espaço aberto ao aprendizado e intercâmbio artístico e cultural, apoiando a 

integração dos países parceiros e a construção da fraternidade universal por meio do 

convívio, respeito e conhecimento sobre as diferentes origens étnico-raciais. 

 

Subseção IX 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

 

Art. 58.  Os Órgãos Suplementares são destinados a oferecer apoio, no âmbito de sua 

competência, a toda a universidade.  

Parágrafo único – Os órgãos de que trata o caput deste artigo são subordinados à 

Reitoria e têm regulamentos próprios. 

 

Art. 59.  São Órgãos Suplementares da UNILAB: 

I. Diretoria do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNILAB – DISIBIUNI; 

II. Diretoria de Registro Acadêmico – DRCA; 
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III. Diretoria de Regulação, Indicadores Institucionais e Avaliação – DRIIA; 

IV. Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI; 

V. Comissão de ética da UNILAB. 

 

Art. 60.  A Diretoria do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNILAB – DISIBIUNI 

tem por objetivo principal propiciar  as condições básicas, técnicas e gerenciais para o 

pleno funcionamento integrado das bibliotecas setoriais, do repositório e biblioteca 

digital e das demais unidades técnico-administrativas do Sistema, a fim de oferecer 

suporte informacional, apoio técnico à produção dos trabalhos científicos, orientação e 

treinamento aos usuários no uso das coleções e serviços para o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa, da extensão e das atividades técnico-administrativas da UNILAB.  

 

Art. 61.  A Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DRCA é um órgão vinculado 

à Reitoria e tem como função principal operacionalizar os registros e os controles 

acadêmicos de acordo com a legislação educacional e com as normas internas da 

Instituição. 

Art. 62. A Diretoria De Regulação, Indicadores Institucionais e Avaliação - DRIIA é um 

órgão de natureza técnica vinculada à reitoria, responsável pelo gerenciamento das 

informações do sistema e-Mec, acompanhamento das atividades pertencentes aos 

processos de regulação e avaliação dos cursos de graduação e sistematização e 

atualização dos dados quantitativos e indicadores institucionais da UNILAB. 

 

Art. 63.  A Diretoria De Tecnologia Da Informação – DTI tem como finalidade o apoio 

e à execução de atividades necessárias à condução da política de informática no âmbito 

da universidade. 

 

Art. 64. Compete ao Diretor do Órgão Suplementar: 

I - administrar o órgão e representá-lo; 

II - delegar competência, no âmbito do Órgão, visando a assegurar maior rapidez e 

objetividade às decisões; 

III - exercer o poder disciplinar na esfera de suas atribuições; 

V - zelar pela ordem e eficiência dos trabalhos, representando ao Reitor nos casos de 

infração ao regime disciplinar; 

VI - articular-se com as Unidades Universitárias visando a aprimorar o seu 

desempenho; 

VII - elaborar o Regimento do Órgão e submetê-lo à aprovação do Conselho 

Universitário; 

VIII - cumprir e fazer cumprir o Regimento do Órgão, as disposições estatutárias e 

regimentais, bem como as instruções e determinações do Reitor, que lhe sejam 

aplicáveis; 

IX - apresentar, até o dia 31 de março, o relatório das atividades do Órgão no ano 

anterior; 
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X - praticar os demais atos de inerentes à sua condição específica, consoante o que 

dispuser o Regimento do Órgão, obedecidas as normas estatutárias e regimentais e as 

resoluções dos Conselhos Superiores. 

 

Subseção X 

ASSESSORIAS 

 

Art. 65. As competências e Atribuições das Assessorias serão regulamentadas pelo 

Regimento Interno da Reitoria. 

 

Art. 66. Compõem assessorias da Reitoria: 

I. Assessoria de Comunicação (ASSECOM). 

 

Art. 67. A Assessoria de Comunicação – ASSECOM é responsável por gerir, de forma 

estratégica, a comunicação institucional da UNILAB, por meio do desenvolvimento de 

soluções de comunicação aos setores da Universidade, principalmente ao Gabinete da 

Reitoria, além de fazer a gestão das informações a serem divulgadas. O foco de sua 

atuação está no relacionamento da universidade com seus diversos públicos: estudantes, 

servidores, colaboradores, comunidade externa, instituições parceiras e mídia. Cabe 

também à ASSECOM coordenar o processo de elaboração da política de comunicação 

da UNILAB, bem como garantir sua implementação e supervisionar sua aplicação, 

visando o fortalecimento da imagem e reputação institucionais da Universidade e 

colaborar para a integração entre as pessoas, por meio da comunicação. 

 

§ 1º A Comissão de Ética da UNILAB, apesar de ser um Órgão Suplementar, 

vinculada à Reitoria, não tem a configuração de uma Diretoria e, por ter uma 

estrutura colegiada, quem a administra é um Presidente. 

§ 2º A estrutura e as atribuições específicas dos Órgãos Suplementares serão 

definidas em regimento interno de cada Órgão.  

 

Art. 68.  O CONSUNI poderá criar, redefinir ou reestruturar Órgãos Suplementares 

vinculados à Reitoria, para a gestão de áreas específicas da administração geral e 

acadêmica, bem como extingui-los.  

 

Art. 69.  As propostas relativas à criação, à redefinição, à reestruturação e à extinção de 

Órgão Suplementar serão submetidas à apreciação do CONSUNI, acompanhadas de 

exposição de motivos e de estudos técnicos realizados pela Reitoria.  

 

Parágrafo único. Na hipótese de criação, redefinição ou reestruturação, a proposta 

deverá ser acompanhada também de projeto de regimento interno.  
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Art. 70. Os planos e os programas, bem como a proposta orçamentária do Órgão 

Suplementar, serão aprovados pela Reitoria.  

 

Art. 71. Os titulares dos órgãos Suplementares deverão ser escolhidos dentre os 

integrantes do quadro de servidores ativos da Universidade, sendo suas designações ou 

nomeações feitas pelo(a) Reitor(a), de acordo com os dispositivos fixados neste 

Regimento Geral e nos regimentos dos respectivos órgãos.  

Parágrafo único. Nos casos em que o provimento seja feito por indicação de servidores 

externos ao quadro de servidores ativos da Universidade, a designação ou nomeação 

destes terá de ser aprovada pelo CONSUNI, por 2/3 de seus membros.  

 

Art. 72.  Anualmente, os dirigentes dos Órgãos Suplementares deverão apresentar plano 

de ação, desenvolvimento e necessidades do Órgão. 

 

Art. 73. O dirigente de Órgão Suplementar deverá apresentar ao(a) Reitor(a), na 

primeira quinzena do mês de janeiro, relatório das atividades realizadas no ano anterior. 

 

SEÇÃO II: DO(A) REITOR(A) 
 

Art. 74. São atribuições do(a) Reitor(a): 

I. administrar e representar a UNILAB em juízo e fora dele, podendo delegar 

poderes por Portaria; 

II. cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, as decisões do Conselho 

Universitário e do Conselho Curador; coordenar, fiscalizar e superintender todas 

as atividades universitárias, para garantir regularidade, eficiência, eficácia, 

disciplina e decoro; 

III. delegar responsabilidades e missões para o(a)Vice-Reitor(a) e para outros 

representantes da comunidade acadêmica; 

IV. conferir graus, diplomas, certificados acadêmicos, títulos e dignidades 

universitárias conferidos pelo Conselho Universitário, bem como assinar diplomas 

e certificados; 

V. presidir, com direito a voto, o Conselho Universitário da UNILAB; 
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VI. dar cumprimento às deliberações do Conselho Universitário e do Conselho de 

Curadores da Universidade, baixando provimentos e resoluções decorrentes de 

decisões desses Conselhos; 

VII. encaminhar aos Conselhos Superiores pleitos e recursos impetrados; 

VIII. convocar para participar de reuniões do Conselho Universitário qualquer 

integrante da comunidade universitária, sempre que se revelar conveniente sua 

participação nas discussões de determinados assuntos; 

IX. supervisionar a elaboração e submeter à aprovação do Conselho Universitário 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o plano de gestão, os planos e os 

orçamentos anuais da Universidade; 

X. fixar a lotação e praticar os atos pertinentes ao provimento e vacância dos 

cargos do quadro de pessoal docente e técnico-administrativo da Universidade, 

bem como os relativos ao pessoal temporário; 

XI. autorizar a remoção e o afastamento de servidores, bem como aplicar 

penalidades cabíveis, de acordo com as conveniências do serviço e a legislação 

específica; 

XII. conceder ou requisitar, na forma da lei, do Estatuto e deste Regimento, 

pessoal docente ou técnico administrativo a outras instituições, para prestar 

serviços à Universidade; 

XIII. conceder incentivos funcionais aos servidores da UNILAB na forma da 

legislação vigente; 

XIV. propor ao CONSUNI a criação, extinção, desmembramento ou agregação de 

órgãos ou unidades da Universidade; 

XV. nomear e dar posse aos dirigentes dos órgãos da Universidade; 

XVI. constituir comissões especiais, de caráter permanente ou temporário, para 

emitir parecer sobre acumulação de cargos ou para estudos de problemas 

específicos, na forma da legislação em vigor; 
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XVII. assinar convênios, contratos, acordos e ajustes, inclusive os que incluam 

intervenção ou participação das unidades universitárias e de outros órgãos da 

Universidade, com entidades públicas e privadas, no País e no exterior; 

XVIII. submeter ao CONSUNI, nos primeiros noventa dias do seu mandato, o 

Plano de Gestão, elaborado em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); 

XIX. responsabilizar-se pelo patrimônio material e imaterial da Universidade, e 

administrar a distribuição de recursos e a execução orçamentária da UNILAB; 

XX. administrar as finanças da UNILAB e determinar a aplicação dos seus 

recursos, em conformidade com o orçamento aprovado; 

XXI. apresentar, ao Conselho de Curadores e ao Conselho Universitário, no início 

de cada exercício, a proposta orçamentária e a prestação de contas da 

Universidade; 

XXII. desempenhar as demais atribuições inerentes à sua função, previstas em 

Lei, no Estatuto e neste Regimento Geral. 

Parágrafo único. É facultado ao(a) Reitor(a) delegar ao(a)Vice-Reitor(a) 

atribuições previstas neste artigo. 

 

SEÇÃO III: DO(A)VICE-REITOR(A) 

 

Art. 75.  Ao(a)Vice-Reitor(a), nomeado de acordo com a legislação pertinente, compete: 

I. substituir o(a) Reitor(a) em suas faltas ou impedimentos; 

II. colaborar com o(a) Reitor(a) na supervisão acadêmica e administrativa da 

instituição; 

III. exercer as atribuições definidas no Regimento Geral e nos atos de delegação 

baixados pelo(a) Reitor(a); 

III. ter assento no Conselho Universitário, com direito a voz e voto; 
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IV. suceder o(a) Reitor(a), no caso de vacância do cargo, atendidas as 

formalidades legais. 

§ 1º. Nas faltas e impedimentos simultâneos do(a) Reitor(a) e do(a)Vice-Reitor(a), 

a Reitoria será exercida pelo(a) Pró-Reitor(a) mais antigo no exercício do 

magistério na UNILAB. 

§ 2º. Ocorrendo vacância simultânea dos cargos de Reitor(a) e de Vice-Reitor(a), 

assumirá a Reitoria um dos membros docente do CONSUNI, eleito por seus pares, 

observadas as disposições legais pertinentes, cabendo-lhe convocar, no prazo de 

sessenta dias, a consulta à comunidade universitária para a escolha dos titulares 

dos cargos. 

SEÇÃO IV: DAS ELEIÇÕES 
 

Art. 76. As eleições previstas neste Regimento Geral ocorrem:  

 

I - em âmbito geral;  

II - em Órgãos Colegiados.  

 

Art. 77. São previstas as seguintes eleições em âmbito geral:  

I - consulta à comunidade para escolha de Reitor(a) e de Vice-Reitor(a);  

II - eleição de representantes das categorias (docentes, técnicos e discentes) para a 

composição de Órgãos Colegiados;  

III - eleição para a escolha de dirigentes das Unidades Acadêmicas (Instituto e 

Campus) e Coordenações de Curso.  

Parágrafo único. As eleições a que se refere este artigo deverão estar concluídas, no 

mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da vigência dos mandatos.  

 

Art. 78. As eleições em Órgãos Colegiados visam à:  

I - escolha de representante(s) de determinado Órgão Colegiado para compor(em) 

outro;  

II - escolha de dirigente(s) de Órgão Colegiado, entre seus membros;  

III - escolha de membro(s) para compor(em) comissões permanentes do próprio 

Órgão Colegiado, entre seus integrantes;  

IV - escolha de integrante(s) de comissões especiais.  

Parágrafo único. Em cada categoria e em cada Órgão Colegiado, são eleitores todos os 

seus membros efetivos.  
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Art. 79. As eleições são convocadas:  

I - pelo(a) Reitor(a), no âmbito da Universidade;  

II - pelo Diretor, no âmbito da Unidade Acadêmica e da Coordenação de Curso.  

 

Art. 80. Nas eleições em âmbito geral e em Órgãos Colegiados, serão observados os 

seguintes procedimentos:  

 

I - as eleições serão precedidas de divulgação de edital, com antecedência mínima 

de 45 (quarenta e cinco) dias corridos da data de sua realização;  

 

II - o edital de eleição preverá, no mínimo:  
 

a) as condições de elegibilidade;  

b) o período, o local e o horário de inscrição de candidato(s);  

c) a declaração de aceite da investidura no cargo pelo(s) candidato(s), caso 

seja(m) eleito(s);  

d) o período de vigência do mandato do(s) eleito(s) e a data de seu início;  

e) a permissão, ou não, de recondução;  

f) o conjunto dos eleitores;  

g) a data, o local e o período de realização da eleição;  

h) a data, o local e o horário de apuração dos votos;  

i) o período de recebimento de recurso(s);  

j) a data de homologação do resultado.  

III - as eleições ocorrerão por escrutínio secreto;  

IV - serão elegíveis apenas os candidatos que declararem, prévia e expressamente, 

que aceitarão a investidura no mandato, se escolhidos;  

V - cada eleitor terá direito a apenas um voto, exercido pessoalmente, em um 

único nome para cada cargo a ser provido;  

VI - a autoridade competente nomeará a(s) comissão(ões) receptora e 

escrutinadora;  

VII - a apuração dos votos ocorrerá imediatamente após o encerramento da 

eleição;  

VIII - será considerado eleito o candidato mais votado, ressalvada disposição 

diversa, expressa na regulamentação relativa à constituição do Órgão Colegiado.  

§ 1º Será lavrada ata correspondente a cada pleito, contendo quadro sucinto com a 

indicação individualizada dos resultados obtidos e do(s) nome(s) do(s) 

candidato(s) eleito(s), a qual será submetida à aprovação da comissão 

escrutinadora.  
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§ 2º Caberá recurso contra candidatura ou contra resultado de eleição, por estrita 

arguição de ilegalidade, observados os seguintes prazos:  

I - 2 (dois) dias uteis, contra candidatura(s), contados a partir do 

encerramento do período de inscrições;  

II - 5 (cinco) dias uteis, contra resultado de eleição, contados a partir da 

divulgação do resultado.  

 

Art. 81. Nas eleições em Órgãos Colegiados, serão também observados os seguintes 

aspectos:  

I - no ato da inscrição, o candidato indicará o suplente para cumprimento de mandato 

vinculado, caso sejam eleitos;  

II - a eleição ocorrerá ao longo de uma reunião, cuja duração poderá ser ampliada, e 

será verificado, quando da apuração dos votos, se foi obtido o quórum regulamentar;  

III - a escolha de nomes pelo Colegiado poderá ocorrer mediante 3 (três) sistemáticas 

de eleições:  

a) simbólica, quando se tratar de indicação ou designação de nomes(s) para 

compor(em) as próprias comissões ou outros Colegiados;  

b) secreta, com votação em cédula, sempre que o Plenário julgar conveniente, 

ou quando a situação requerer sigilo;  

c) nominal, mediante o requerimento de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos 

membros do Colegiado.  

IV - o Presidente do Colegiado nomeará comissões receptora e escrutinadora;  

V - a apuração da eleição ocorrerá na mesma sessão em que foi realizada a votação;  

VI - será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples de votos dos 

presentes, exceto nos casos em que for prevista maioria qualificada.  

 

Art. 82. Nas eleições em Órgãos Colegiados para a escolha do(s) próprio(s) dirigente(s), 

serão observados os seguintes procedimentos:  

I - será adotado o processo de votação secreta;  

II - será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos dos 

membros do Colegiado.  

 

Art. 83. Nas eleições previstas nesta Seção, sempre que houver empate, será considerado 

eleito o servidor docente ou técnico-administrativo, mais antigo em exercício na UNILAB 

e, no caso de persistir o empate, o mais idoso.  

 

Art. 84. Quaisquer outras eleições que ocorrerem na UNILAB por determinação de 

regimentos ou regulamentos de órgãos específicos seguirão estas regras gerais, podendo ser 

estabelecidas outras em seus respectivos regimentos eleitorais.  
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Art. 85. O(A) Reitor(a) e o Vice-Reitor(a) da UNILAB serão nomeados pelo Presidente 

da República, escolhidos dentre os indicados em listas tríplices elaboradas pelo 

CONSUNI. 

§ 1º Somente poderão compor as listas tríplices docentes integrantes da Carreira de 

Magistério Superior, ocupantes dos cargos de Professor Titular ou de Professor 

Associado 4, ou que sejam portadores do título de doutor, neste caso 

independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado.  

§ 2º A votação será uninominal, devendo as listas ser compostas com os três 

primeiros nomes mais votados em escrutínio único, onde cada eleitor vota em 

apenas um nome para cada cargo a ser preenchido. 

§ 3° A comissão eleitoral que organizar as listas tríplices observará o mínimo de 

setenta por cento de participação de membros do corpo docente em sua 

composição, quinze por cento do corpo discente e quinze por cento do corpo 

técnico administrativo. 

§ 4° O CONSUNI poderá regulamentar processo de consulta à comunidade 

universitária, precedendo a elaboração das listas tríplices, caso em que 

prevalecerão a votação definida no § 2º e o peso de setenta por cento dos votos 

para a manifestação do corpo docente, quinze por cento do corpo discente e 

quinze por cento do corpo técnico administrativo no total dos votos da 

comunidade. 

§ 5º Nas Universidades que, em decorrência da estruturação das carreiras do 

Magistério Superior, não possuírem professores ocupantes do nível Professor 

Associado 4, será admitida para compor a lista tríplice os integrantes da carreira do 

Magistério Superior que estejam no mais alto nível da Classe de Professor 

Associado, no momento da escolha pelo colegiado.  

 Art. 86. O mandato de Reitor e de Vice-Reitor de universidade, será de quatro anos, 

sendo permitida uma única recondução para o mesmo cargo. 

§ 1º A recondução será obrigatoriamente precedida dos procedimentos e critérios 

mencionados nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art. 56°. 

Art. 87. Nos casos de vacância dos cargos de Reitor(a) ou Vice-Reitor(a) da UNILAB, 

as listas a que se referem os §§ 1°, 2º, 3° e 4º do art. 56, serão organizadas no prazo 

máximo de sessenta dias após a abertura da vaga e os mandatos dos dirigentes que 

vierem a ser nomeados serão de quatro anos.  

Art. 88.  As listas para escolha e nomeação de que trata esta secção, acompanhadas do 

regulamento do processo de consulta à comunidade universitária quando esta tiver 

ocorrido, serão encaminhadas ao Ministério da Educação até sessenta dias antes de 

findo e mandato do dirigente que estiver sendo substituído. 
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Art. 89. Somente poderão candidatar-se à representação docente os integrantes da 

Carreira do Magistério Superior da Universidade, do quadro permanente.  

 

Art. 90. Somente poderão candidatar-se à representação discente os alunos regulares da 

Universidade, matriculados em cursos de Graduação, que já tenham integralizados os 

créditos correspondentes aos 2 (dois) primeiros períodos dos respectivos cursos, bem 

como aqueles regularmente matriculados em cursos de Pós-Graduação.  

 

Art. 91. Somente poderão candidatar-se à representação do corpo técnico-administrativo 

os servidores estáveis integrantes do quadro permanente da Universidade.  

 

CAPÍTULO VI: DAS UNIDADES ACADÊMICAS 

 

Art. 92. As Unidades Acadêmicas são órgãos responsáveis pelas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão em uma ou mais áreas de conhecimento, observando o princípio 

que veda a duplicidade de meios para fins idênticos ou equivalentes, sendo 

administradas por seus respectivos Diretores.  

§ 1º Para efeito deste artigo, entendem-se por Unidades Acadêmicas os Institutos 

e os Campi.  

§ 2º A criação, o desmembramento, a fusão e a extinção de órgãos da Unidade 

Acadêmica poderão ser propostos pela própria Unidade ou pelo (a) Reitor(a) e 

homologados pelo CONSUNI, respeitando os interesses da comunidade.  

 

Art. 93.  As Unidades Acadêmicas (Institutos e Campi), têm como atribuições: 

I. planejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, financeiros e 

materiais sob sua responsabilidade; 

II. responsabilizar-se pela guarda e a conservação dos bens patrimoniais que lhe 

forem destinados; 

III. coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 

respectivas áreas; 

IV. decidir sobre a organização interna, nos termos do Estatuto e deste Regimento 

Geral. 

§ 1º. São Unidades Acadêmicas da UNILAB: 

I. Instituto de Desenvolvimento Rural; 

II. Instituto de Ciências Exatas e da Natureza; 

III. Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável; 

IV. Instituto de Ciências da Saúde; 

V. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas; 
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VI. Instituto de Humanidades e Letras; 

VII. Campus dos Malês (BA); 

VIII. Campus da Liberdade (CE); 

 

§ 2º A criação de Unidades Acadêmicas será feita mediante ato do(a) Reitor(a), 

com base em projeto apreciado e aprovado pelo CONSUNI. 

 

Art. 94.  São requisitos para constituição de uma Unidade Acadêmica: 

I. representar grupamento de conhecimentos interdisciplinares, orientados à 

solução de problemáticas significativas da sociedade, de tal forma que justifique a 

sua constituição em separado; 

II. apresentar número de docentes não inferior a 20 (vinte) doutores em regime de 

dedicação exclusiva; 

III. realizar de forma indissociável as atividades de ensino, pesquisa e extensão e 

dar suporte a, pelo menos, 02 (dois) cursos de graduação, na modalidade 

presencial; 

IV. oferecer, em caráter regular, curso de pós-graduação stricto sensu, bem como 

programa de extensão institucionalizado; 

V. dispor de infraestrutura adequada para o desenvolvimento de suas atividades. 

VI. não duplicar recursos materiais e servidores. 

 

Parágrafo Único. As Unidades Acadêmicas já constituídas quando da publicação da Portaria 

Ministerial, homologando o Estatuto da UNILAB, trabalharão para atender as condições 

previstas neste artigo no prazo de 05 (cinco) anos. 

 

Art. 95.  A administração da Unidade Acadêmica será exercida pelos seguintes órgãos, 

intermediários e de base: 

I. Conselho da Unidade Acadêmica; 

II. Diretoria da Unidade Acadêmica; 

III. Colegiado de Curso de Graduação e de Programa de Pós-Graduação; 

IV. Coordenação de Curso de Graduação e de Programa de Pós-Graduação; 

V. Secretaria da Unidade Acadêmica. 

 

SEÇÃO I: DO CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA 
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Art. 96. O Conselho da Unidade Acadêmica é o órgão normativo, deliberativo e 

consultivo, que tem a responsabilidade de traçar a política e a tomada de decisão em 

matéria acadêmica e administrativa na sua esfera de responsabilidade institucional. 

 

Art. 97. O Conselho da Unidade Acadêmica terá a seguinte constituição: 

I. o Diretor da Unidade Acadêmica, como seu dirigente; 

II. os coordenadores dos cursos de graduação vinculados à Unidade Acadêmica; 

III. os coordenadores dos cursos de pós-graduação vinculados à Unidade 

Acadêmica; 

IV. 01 (um) representante do corpo docente por indicação de cada Curso de 

Graduação, eleito por seus pares, com o respectivo suplente; 

V. 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos da Unidade 

Acadêmica, eleito por seus pares, com o respectivo suplente; 

VI. representantes dos estudantes de graduação e de pós-graduação stricto sensu, 

eleitos por seus pares com os respectivos suplentes; respeitada a proporção de até 

15% (quinze por cento) dos membros do Conselho; 

VII. o Ex-Diretor que tenha exercido a diretoria durante o último mandato, onde 

este terá direito a voz e não a voto. 

 

§ 1º O mandato do Diretor de Unidade Acadêmica e do Ex-Diretor no Conselho 

de Unidade será de quatro anos, sendo permitida uma recondução consecutiva. 

§ 2º O mandato dos representantes docente e técnico-administrativo será de dois 

anos, sendo permitida uma recondução consecutiva. 

§ 3º O mandato dos representantes discentes será de um ano, permitida uma 

recondução consecutiva. 

 

Art. 98. Compete ao Conselho da Unidade Acadêmica: 

I. exercer, na esfera da Unidade, as funções normativas e deliberativas, 

estabelecendo as diretrizes para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos 

termos da política institucional da UNILAB; 

II. propor, aprovar e modificar seu próprio Regimento, nos termos do Estatuto e 

deste Regimento Geral, submetendo-o à apreciação do CONSUNI; 

III. propor políticas de ação e desenvolvimento da Unidade Acadêmica, em 

consonância com as diretrizes emanadas dos conselhos superiores; 

IV. emitir parecer sobre matérias a serem submetidas às instâncias superiores; 

V. apreciar e deliberar sobre a criação, organização, modificação, avaliação ou 

extinção de cursos de graduação e de pós-graduação stricto e lato sensu, bem 

como de cursos e programas de extensão, em sua esfera de responsabilidade; 
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VI. manifestar-se sobre a contratação, remoção, redistribuição e afastamento de 

pessoal; 

VII. propor a realização de concursos para docentes e servidores técnico-

administrativos, na forma prevista pela regulamentação vigente na UNILAB; 

VIII. aprovar bancas de concursos públicos para docentes e bancas de processo 

seletivo para docentes visitantes, substitutos ou temporários; 

IX. definir normas relativas à organização e administração de laboratórios e de 

outros meios; 

X. definir critérios para a escolha do representante da Unidade no Conselho 

Universitário (CONSUNI); 

XI. apreciar e aprovar a celebração de contratos, acordos e convênios, para 

encaminhamento à Reitoria; 

XII. atuar como primeira instância disciplinar para todos os membros da 

comunidade universitária que se encontrem vinculados à respectiva Unidade 

Acadêmica ou nela lotados; 

XIII. definir processos de consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos 

cargos e funções de direção e coordenação, no âmbito da Unidade, e em 

consonância com as normas vigentes na UNILAB; 

XIV. deliberar sobre planos de trabalho de seu corpo técnico-administrativo e 

sobre planos de trabalho e distribuição de encargos de ensino, pesquisa e extensão 

de seu corpo docente. 

XV. manifestar-se sobre qualquer matéria da competência do Diretor, quando 

houver solicitação deste; 

XVI. deliberar sobre matéria de interesse geral da Unidade, ressalvada 

competência atribuída a outros órgãos. 

 

Art. 99.  O Conselho da Unidade Acadêmica reunir-se-á, ordinariamente, a cada trinta 

dias, e, extraordinariamente, quando convocado por seu presidente, ou pela maioria de 

seus membros. 

§ 1º O Conselho da Unidade Acadêmica é a instância recursal máxima no âmbito 

da Unidade a respeito de decisões oriundas das coordenações de cursos e 

programas. 

§ 2º O Conselho da Unidade Acadêmica poderá definir comissões específicas para 

assuntos permanentes ou eventuais, nos termos deste Regimento Geral. 

§ 3º Das decisões do Conselho da Unidade Acadêmica cabe recurso ao Conselho 

Universitário. 

 

SEÇÃO II: DA DIREÇÃO DA UNIDADE ACADÊMICA 
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Art. 100. A Direção é a unidade executiva e administrativa, responsável pela 

coordenação, fiscalização e superintendência das atividades de responsabilidade da 

Unidade Acadêmica. 

§ 1º As atividades de responsabilidade da Direção da Unidade Acadêmica 

(Instituto ou Campus) serão executadas pelo Diretor, com apoio das coordenações 

de cursos de graduação e de programas de pós-graduação. 

§ 2º O Diretor será substituído, em seus afastamentos temporários e impedimentos 

eventuais, pelo coordenador de curso de graduação ou pós-graduação mais antigo 

no magistério superior da UNILAB, com lotação na Unidade Acadêmica 

(Instituto ou Campus) e, em caso de igualdade de condições, pelo mais antigo no 

magistério superior em Instituição Federal de Ensino. 

 

Art. 101. O cargo de Diretor da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus) será 

exercido em tempo integral por docente em regime de dedicação exclusiva, com 

mandato de 4 (quatro) anos, permitida apenas uma recondução consecutiva. 

§1º. A escolha do Diretor em nível institucional será realizada por meio de 

processo de consulta, regido pelo Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou 

Campus), nos termos da legislação vigente e deste Regimento Geral. 

§2º. Nos processos eleitorais, poderão concorrer para o cargo de Diretor os 

docentes da UNILAB, com doutorado e em regime de dedicação exclusiva, que 

não tenham impedimento legal. 

 

Art. 102. Compete ao Diretor da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus): 

I. superintender as atividades da Unidade, em consonância com as orientações 

fixadas pelo Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 

II. cumprir e fazer cumprir as determinações contidas no Estatuto, neste 

Regimento Geral e no Regimento da Unidade, bem como outras regulamentações 

oriundas do CONSUNI; 

III. propor à Reitoria a assinatura de convênios, contratos, acordos e ajustes; 

IV. estimular e apoiar a participação da Unidade Acadêmica (Instituto ou 

Campus) em eventos científicos e culturais; 

V. superintender a administração dos bens patrimoniais em uso na Unidade 

Acadêmica e o emprego de recursos financeiros, prestando contas aos órgãos 

competentes da Universidade; 

VI. propor a execução de serviços ou obras e aquisição de material; 

VII. praticar atos de administração e encaminhar à Reitoria propostas relativas à 

admissão, dispensa, transferência, remoção e afastamento de pessoal docente e 

técnico-administrativo em educação, ouvido o Conselho da Unidade Acadêmica 

(Instituto ou Campus); 
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VIII. assegurar a execução do regime didático, especialmente no que concerne a 

programas e horários; 

IX. zelar pelo fiel cumprimento do regime disciplinar a que estão sujeitos os 

docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos da Universidade, no 

âmbito da Unidade Acadêmica, nos termos do Regimento Geral da UNILAB e do 

Regimento da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 

X. supervisionar a frequência dos servidores, manter a ordem e a disciplina, 

propor ou determinar a instauração de sindicâncias e processos administrativos 

disciplinares, assim como cumprir determinação de instância superior nesse 

propósito; 

XI. constituir comissões ou grupos de trabalho destinados à realização de tarefas 

específicas; 

XII. propor a concessão de prêmios, homenagens e outras dignidades 

universitárias, ouvido o Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 

XIII. expedir portarias, ordens de serviço, avisos e instruções; 

XIV. promover reuniões, seminários ou encontros científicos e culturais; 

XV. promover o intercâmbio da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus) com 

outras entidades, nacionais e estrangeiras; 

XVI. encaminhar à Reitoria, no prazo regulamentar, o Plano Anual das Atividades 

da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus) para o exercício seguinte; 

XVII. presidir o Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 

XVIII. submeter anualmente ao Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou 

Campus), em consonância com as normas estabelecidas pelo Conselho 

Universitário (CONSUNI), o plano de gestão, o plano anual de atividades e o 

relatório anual da Unidade, contendo a prestação de contas; 

XIX. promover a compatibilização das atividades acadêmicas e administrativas da 

Unidade e desta com as dos outros órgãos da Universidade; 

XX. delegar responsabilidades e missões para os coordenadores vinculados à 

Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus); 

XXI. cumprir as atribuições que lhe forem delegadas pelo(a) Reitor(a) ou pelo 

Conselho da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus), nos termos da legislação 

em vigor; 

XXII. integrar o Conselho Universitário Superior da UNILAB.  

XXIII. apresentar ao(a) Reitor(a), ao longo do mês de janeiro, relatório 

circunstanciado de sua administração no ano anterior;  

XXIV. promover sindicâncias e instaurar processo administrativo disciplinar, em 

matéria de sua competência;  

XXV - resolver casos omissos no Regimento da Unidade, ad referendum do 

Conselho da Unidade.  
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SEÇÃO III: COLEGIADOS DE CURSOS 

 

Art. 103.  Os Colegiados de Curso são órgãos de base dedicados ao ensino, à pesquisa e 

à extensão, constituída em programas e cursos de Graduação e de Pós-Graduação.  

§ 1º Os Programas de Graduação são constituídos de cursos de Graduação, com 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

§ 2º Os Programas de Pós-graduação lato sensu são constituídos por Cursos de 

Especialização, Extensão e Aperfeiçoamento. 

§ 3º Os Programas de Pós-Graduação stricto sensu são integrados por curso(s) de 

Mestrado e/ou Doutorado.  

§ 3º No caso do Programa ser constituído por mais de um curso, cada curso terá 

um coordenador, e todos os Coordenadores terão assento no Conselho da unidade.  

Art. 104. Os Cursos serão dirigidos por um Coordenador do quadro de professores 

efetivos, que deverão ser eleitos conforme regimento interno da Unidade à qual está 

vinculada.  

 

Art. 105.  Ao Presidente do Colegiado compete:  

I - convocar e presidir os trabalhos do Colegiado de Curso;  

II - coordenar as atividades de ensino, pesquisa e extensão a cargo da 

Coordenação de Curso, delegando atribuições e acompanhando a execução;  

III - coordenar e acompanhar os serviços administrativos da Coordenação de 

Curso.  

 

Art. 106. Os Órgãos Colegiados, denominados aqui de plenos, das Coordenações de 

Cursos serão constituídos pelo Coordenador, todos os docentes permanentes do Curso, 

representantes discentes e representantes técnicos administrativos. 

§ 1º Para composição dos colegiados dos Cursos, o número de professores será 

considerado o ano letivo anterior. Esse número será utilizado como base de 

cálculo para a representação do corpo discente e do corpo técnico-administrativo, 

respeitando a proporção de 15% de representantes discentes regularmente 

matriculados no curso e 15% de representantes técnico-administrativos, lotados na 

Unidade Acadêmica do Curso. 

§ 2º Tal quantitativo servirá de base para o ano letivo subsequente. 

§ 3º O colegiado pleno tratará de questões gerais do Curso. 

§ 4º Cada colegiado pleno deverá ter uma Câmara Executiva, eleita e dirigida pelo 

seu coordenador e sendo composta por 70% de representantes docentes, 15% de 

representantes discentes regularmente matriculados no curso e 15% de 

representantes técnico-administrativos, lotados na Unidade Acadêmica do Curso. 

§ 5º A Câmara Executiva dos Colegiados tratará de questões específicas do Curso. 
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Art. 107. São atribuições do Órgão Colegiado da Coordenação de Curso:  

I - aprovar alterações nos projetos pedagógicos dos cursos;  

II - planejar, definir e supervisionar a execução das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão e avaliar os Planos Individuais de Trabalho (PITs) dos docentes;  

III - criar, agregar ou extinguir comissões permanentes para tratar de questões 

pertinentes ao Curso;  

IV - manifestar-se sobre a admissão e a dispensa de servidores, bem como sobre 

modificações do regime de trabalho;  

V - opinar sobre pedidos de afastamento de servidores para fins de 

aperfeiçoamento ou cooperação técnica, estabelecendo o acompanhamento e a 

avaliação dessas atividades;  

VI - encaminhar à direção da Unidade Acadêmica solicitação de concurso público 

para provimento de vaga às carreiras docente e técnico-administrativa e abertura 

de processo seletivo para contratação de servidores temporários;  

VII - elaborar a planejamento de despesas, submetendo-a à Unidade Acadêmica;  

VIII - propor membros de comissões examinadoras de concursos;   

IX - manifestar-se previamente sobre contratos, acordos e convênios de interesse 

da Coordenação;  

X - decidir questões referentes à matrícula, à opção, à dispensa e à inclusão de 

atividades acadêmicas curriculares, aproveitamento de estudos e obtenção de 

títulos, bem como sobre as representações e os recursos contra matéria didática, 

obedecidas a legislação e as normas pertinentes;  

XI - coordenar e executar os procedimentos de avaliação do curso;  

XIII - organizar e realizar as eleições para a Coordenação de Curso;  

XIV - propor, motivadamente, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, a 

destituição do Coordenador;  

XV - aprovar a oferta de disciplina nos cursos;  

XVI – propor os planos de qualificação docente para o Conselho de Unidade 

Acadêmica.  

 

SEÇÃO IV: DAS COORDENAÇÕES DE CURSO DE GRADUAÇÃO E DE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art. 108.  As Coordenações de Cursos de Graduação e de Programas de Pós-Graduação 

são responsáveis pelas atividades de formação acadêmica e gestão administrativa, em 

sua esfera de responsabilidade. 
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§ 1º As coordenações de cursos e programas têm a responsabilidade de gerenciar 

os cursos e os programas com atribuições de natureza administrativa, acadêmica, 

institucional e política, em consonância com as definições do Regimento Geral da 

UNILAB e das regulamentações específicas da Unidade Acadêmica (Instituto ou 

Campus). 

§ 2º As atividades de responsabilidade das coordenações de cursos de Graduação 

e de Programas de Pós-Graduação serão realizadas pelo Coordenador, com base 

em decisão colegiada, nos termos do Regimento Geral da UNILAB e das 

regulamentações específicas da Unidade Acadêmica (Instituto ou Campus). 

§ 3º As Coordenações de Cursos de Graduação e de Programas de Pós-Graduação 

realizarão suas atividades em alinhamento estratégico e operacional com a 

Unidade Acadêmica, com a missão, os princípios e os objetivos da UNILAB. 

§ 4º. Para todos os efeitos, as coordenações de cursos de graduação presenciais e à 

distância e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu são equivalentes. 

Art. 109. O Coordenador será um membro docente eleito por docentes, discentes e 

técnico-administrativos de cada Colegiado, para coordenar as atividades do Curso de 

Graduação ou do Curso de Pós-Graduação ou ainda do Programa de Pós-Graduação e 

do Colegiado respectivo, com mandato de dois anos, podendo ser reeleito por igual 

período. 

§1º. Nos processos eleitorais, poderão concorrer para o cargo de Coordenador os 

docentes da UNILAB, e em regime de dedicação exclusiva, que não tenham 

impedimento legal. 

§2º. Em suas ausências e impedimentos, o Coordenador será substituído pelo 

docente mais antigo na UNILAB entre os membros do Colegiado. 

 

SEÇÃO V: DA SECRETARIA DA UNIDADE ACADÊMICA 

 

Art. 110. A Secretaria da Unidade Acadêmica é o órgão responsável pelas atividades de 

gestão administrativa, em sua esfera de responsabilidade. 
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Art. 111. Atribuições e competências da Secretaria da Unidade Acadêmica: 

I – acompanhar as atividades acadêmicas dos Cursos 

II - atuar informando, divulgando e prestando atendimento aos alunos nos 

requerimentos diversos de natureza acadêmica; 

II – Atendimento de professores, alunos, telefone e público em geral 

Manter os arquivos acadêmicos atualizados; 

III – emitir históricos, declarações e planos de ensino para alunos 

IV – organizar e arquivar documentos 

V – cadastro, conferências de dados de alunos e professores, impressão de 

documentos 

VI – receber, emitir e arquivar planos de ensino 

VII- reproduzir provas e demais materiais que serão utilizados pelos professores. 

VIII- Receber dos alunos as solicitações de aproveitamento de disciplinas, abrir 

processo e encaminhar à Coordenação dos Cursos. 

IX - Encaminhar solicitação de revisão de notas dos alunos, de acordo com as 

necessidades.  

X – emitir certificados para membros de bancas de monografia 

XI – colaborar no preenchimento de dados no SIGAA 

XII- Solicitar materiais de expediente. 

XIII - Ter lista atualizada de todas as pessoas que fazem parte da Unidade 

Acadêmica e dos Cursos. 

IX - Abertura e encaminhamento de processos demandados por professores, 

coordenadores ou direção da Unidade.  

XV – relacionar alunos aprovados, verificar estágios, receber atas de monografias. 

XVI – Proceder a análise final da documentação dos concluintes para a expedição 

e registro dos diplomas. 

 

Art. 112. A Secretaria da Unidade Acadêmica realizará suas atividades em consonância 

com as Pró-Reitorias, especialmente as Pró-Reitorias de Administração e de 

Planejamento e com as demais unidades administrativas da UNILAB. 

 

SEÇÃO VI: DOS CAMPI 

 

Art. 113.  Cada Campus:  

I - será administrado por um Conselho do Campus e um Diretor;  
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II - poderá ser constituído de Unidades e/ou Coordenações e de Órgãos 

Suplementares, que se organizarão na forma regimental.  

§ 1º Caso o Campus seja constituído de apenas uma Coordenação, o Coordenador 

desta será o Diretor do Campus, e seu Órgão Colegiado funcionará como 

Conselho do Campus.  

§ 2º O Conselho do Campus terá caráter consultivo e deliberativo e será presidido 

por seu Diretor ou seu substituto direto, na ausência daquele.  

§ 3º O Conselho do Campus poderá ser constituído de forma paritária, 

considerando a participação das categorias discente, docente e dos servidores 

técnico-administrativos.  

§ 4º A Direção do Campus é o órgão executivo que coordena, superintende e 

fiscaliza todas as atividades do Campus.  

 

Art. 114. O Diretor será indicado pelo(a) Reitor(a) entre os docentes efetivos da 

UNILAB, lotados no Campus, conforme legislação vigente, este Regimento Geral e 

resoluções específicas.  

 

Art. 115.   Compete ao Conselho do Campus:  

I - exercer, em caráter superior, as funções normativas e deliberativas, para as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, em consonância com as deliberações 

dos Órgãos Superiores da Universidade;  

II - elaborar e propor a modificação do Regimento do Campus, em sessão 

especialmente convocada para este fim, com aprovação de, pelo menos, 2/3 (dois 

terços) dos presentes, para posterior aprovação do CONSUNI;  

III - estabelecer, em consonância com as normas superiores da Universidade, 

regulamentos e instruções para os órgãos e atividades do Campus;  

IV - homologar decisões tomadas por órgãos e setores do Campus, quando esta 

providência for exigida regimentalmente;  

V - delegar competências a outras instâncias deliberativas no âmbito do Campus;  

VI - apreciar o plano gestão quadrienal, bem como o plano anual de atividades, o 

plano de desenvolvimento e expansão do Campus, a proposta orçamentária anual 

e o relatório anual de atividades do Campus;  

VII - apreciar propostas de criação de cursos de Graduação e Pós-Graduação, a 

serem coordenados pelo Campus, apresentadas pelos Institutos, e encaminhar para 

apreciação do CONSUNI;  

VIII - apreciar os projetos de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a 

articulação e a compatibilização das atividades do Campus;  

IX - avaliar o desempenho global do Campus e de suas principais atividades;  

X - propor ao CONSUNI a criação de Órgãos Suplementares vinculados ao 

Campus, para colaborar no ensino, na pesquisa, na extensão e na preservação de 

bens culturais;  

XI - propor ao CONSUNI a concessão de títulos e honrarias universitárias;  
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XII - instituir menções de mérito a membros da comunidade acadêmica em 

atividades do âmbito do Campus, na forma regimental;  

XIII - manifestar-se sobre qualquer matéria da competência do Diretor, quando 

por ele solicitado;  

XIV - propor a destituição do Diretor do Campus, na forma da lei, com aprovação 

de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em sessão especialmente 

convocada para este fim;  

XV - atuar como instância recursal máxima no âmbito da Unidade, bem como 

avocar o exame e a deliberação sobre qualquer matéria de interesse do Campus;  

XVI - decidir sobre matéria omissa no seu regimento.  

 

 

CAPÍTULO VII 

SEÇÃO I: DOS ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 

 

Art. 116.  A Universidade poderá criar Órgãos Complementares, vinculados às 

Unidades Acadêmicas ou Pró-Reitorias, sem lotação própria de pessoal docente, para 

colaborar no ensino, na pesquisa e na extensão, devendo seu funcionamento ser 

disciplinado em regimentos próprios, a serem aprovados, pelos respectivos Conselhos. 

 

Art. 117.  Cada Órgão Complementar será dirigido por um Coordenador, escolhido pelo 

Conselho e designado pelo(a) Diretor(a) da Unidade Acadêmica ou Pró-Reitor(a) a que 

esse órgão se vincula, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

 

Art. 118. Serão Órgãos Complementares da UNILAB: 

I – Fazenda Experimental 

II - Biotério 

III- Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) 

IV- Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA) 

V – Núcleo de Políticas de Gênero e Sexualidades 

VI – Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (NEAAB) 

VII – Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

VIII – Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA) 

 

Parágrafo único. A estrutura e as atribuições específicas dos Órgãos Complementares 

serão definidas em regimento interno de cada Órgão. 

 



REGIMENTO GERAL 

45 

 

Art. 119. As propostas relativas à criação, à redefinição, à reestruturação e à extinção de 

Órgão Complementar serão submetidas à apreciação do CONSUNI, acompanhadas de 

exposição de motivos e de estudos técnicos realizados pela Unidade Acadêmica ou Pró-

Reitoria.  

Parágrafo único. Na hipótese de criação, redefinição ou reestruturação, a proposta 

deverá ser acompanhada também de projeto de regimento interno.  

 

Art. 120.  Anualmente, os dirigentes do Órgãos Complementares deverão apresentar 

plano de ação, desenvolvimento e necessidades do Órgão. 

 

Art. 121. O dirigente de Órgão Complementar deverá apresentar ao(a) Reitor(a), na 

primeira quinzena do mês de janeiro, relatório das atividades realizadas no ano anterior.  

 

TÍTULO IV: DO REGIME DIDÁTICO E CIENTÍFICO 
 

CAPÍTULO I: DA AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA 

 

Art. 122. A UNILAB goza de autonomia didático-científica, que consiste em: 

I. estabelecer sua política de ensino, de pesquisa, de extensão, de inovação 

tecnológica e desenvolvimento de produtos e processos, levando em conta os 

objetivos institucionais; 

II. criar, organizar, modificar e extinguir cursos e programas, observadas a 

legislação federal pertinente e as necessidades do meio social, econômico e 

cultural; 

III. definir os projetos pedagógicos e o regime didático dos diferentes cursos, bem 

como os objetivos pedagógicos, científicos, tecnológicos, artísticos, culturais e 

sociais dos programas relativos ao ensino, à pesquisa e à extensão; 

IV. deliberar sobre os critérios e normas de seleção, admissão, promoção, 

habilitação e desligamento de discentes, observada a legislação vigente; 

V. estabelecer o calendário acadêmico anual, observada a legislação vigente; 
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VI. estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica, 

de produção artística e cultural e de extensão; 

VII. conferir graus, diplomas, títulos e dignidades universitárias. 

 

CAPÍTULO II: DO ENSINO SUPERIOR 

 

Art. 123.  O ensino de Graduação e o de Pós-Graduação da Universidade terá por 

normas básicas as constantes no Estatuto da UNILAB, neste Regimento Geral, as quais 

serão complementadas pelo Regulamento dos Cursos de Graduação e o Regulamento 

Geral dos Cursos de Pós-Graduação, aprovadas pelo Conselho Superior. 

 

Art. 124. O ensino na Universidade é ministrado nas seguintes modalidades de cursos: 

I – Graduação presencial; 

II – Graduação à distância; 

III– Pós-Graduação – lato sensu e stricto sensu; 

IV – Extensão. 

Parágrafo Único. A Universidade poderá oferecer cursos presenciais nos turnos diurno e 

noturno e cursos a distância. 

 

SEÇÃO I: DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

Art. 125. Os cursos de graduação da UNILAB poderão ser ofertados em cinco 

categorias, correspondentes a formatos distintos: 

I- bacharelados unidisciplinares, com duração prevista conforme Resolução do 

Conselho Nacional de Educação; 

II - bacharelados interdisciplinares, com duração prevista conforme Resolução do 

Conselho Nacional de Educação;  

III - cursos de formação específica, cujo acesso ocorre a partir de bacharelados 

interdisciplinares de ingresso e seleção interna. 

IV- Licenciatura unidisciplinar. 

V- Licenciatura Interdisciplinar 
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SEÇÃO II: BACHARELADO UNIDISCIPLINAR 

 

Art. 126.  O bacharelado é concedido a uma pessoa que conclui um curso universitário 

mais direcionado ao mercado de trabalho e não ao ensino.  

Art. 127. Para o formando receber o título de bacharel, é necessário que ele faça todas 

as disciplinas de um Curso de nível superior, não sendo esses cursos divididos em 

ciclos.  

SEÇÃO III: BACHARELADO MULTIDISCIPLINAR 

 

Art. 128. Os cursos de Bacharelado multidisciplinar deve se constituir como primeiro 

ciclo de formação universitária vinculado a um segundo ciclo de formação profissional. 

Parágrafo único O primeiro ciclo ou Bacharelado Interdisciplinar é o espaço de 

formação universitária onde um conjunto importante de competências, habilidades e 

atitudes, transversais às competências técnicas, aliada a uma formação geral com fortes 

bases conceituais, éticas e culturais assumiriam a centralidade nas preocupações 

acadêmicas dos programas. Por seu turno, o segundo ciclo de estudos, de caráter 

opcional, estará dedicado à formação profissional em áreas específicas do 

conhecimento. 

 

SEÇÃO IV: LICENCIATURA UNIDISCIPLINAR (LU) 

 

Art. 129. O profissional qualificado com uma licenciatura é aquele que tem o objetivo 

de ensinar, trabalhando como educador. A licenciatura transmite ao aluno ferramentas 

que o capacitam a ser professor. 

Art. 130. O curso de licenciatura unidisciplinar não está divido em ciclos, sendo 

necessário que o formando realize todas as disciplinas do Curso. 

 

SEÇÃO V: LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR (LI) 
 
 

Art. 131. Os cursos de licenciatura interdisciplinar são cursos polivalentes de formação 

de docentes para o ensino fundamental ou médio em grandes áreas ou blocos de 

conhecimento, articulados por uma base cognitiva compartilhada, com estrutura 

modular, progressiva e flexível. Desde o momento inicial da Formação Específica, o 

estudante que buscar essa opção deverá cumprir todos os componentes curriculares 

destinados à formação do docente do ensino básico. 
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Art. 132.  As novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio estabelecidas pelo 

CNE em 4 de maio de 2011 (Parecer CNE/ CEB nº 5/2011), definem uma base comum 

(linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas), e uma base 

diversificada que, por recomendação, poderá assumir um caráter interdisciplinar. 

 

Art. 133. Os concluintes da licenciatura interdisciplinar que, por circunstância ou 

necessidade, optarem pela saída imediata para o mundo do trabalho docente poderão 

posteriormente, ao preencher requisitos de seleção em vagas residuais ou formas diretas 

de seleção, retomar os estudos nas respectivas áreas de formação profissional.  

 

SEÇÃO VI: DOS CURRÍCULOS 

 

Art. 134.  Os currículos devem estar pautados nos princípios e objetivos do projeto 

pedagógico do curso, bem como nas diretrizes curriculares estabelecidas pelos órgãos 

competentes, previstas na legislação vigente; 

Art. 135. Componentes Curriculares são os procedimentos didático-pedagógicos, 

através dos quais se realiza o processo de ensino e de aprendizagem. 

Art. 136. Os conteúdos dos componentes curriculares relacionados às disciplinas serão 

especificados em ementas e programas, com carga horária e créditos pré-definidos. 

Art. 137. A instância colegiada competente definirá o total de carga horária para cada 

curso, levando em consideração à Legislação vigente. 

Art. 138. São assegurados ao estudante acompanhamento e orientação de docentes no 

decorrer do seu curso. 

Art.139. O cumprimento de disciplinas comuns é parte integrante da missão da 

UNILAB, e obrigatório a todos os discentes matriculados na graduação. 

Art.140. A organização e o funcionamento das disciplinas comuns seguem normas 

próprias aprovadas pelo CONSUNI, contemplando-se os seguintes conteúdos: 

I. Estudo compreensivo sobre a Lusofonia; 

II. Introdução à Vida Universitária; 

III. Língua Portuguesa. 

 

Art. 141. As disciplinas comuns compõem a primeira fase das atividades ministradas 

nos cursos de graduação e tem duração de até 2 (dois) trimestres. 
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Art. 142. As disciplinas comuns são coordenadas administrativamente pela Pró-Reitoria 

de Graduação (PROGRAD) e academicamente pelos Institutos e docentes. 

§ 1º A coordenação acadêmica das disciplinas comuns deverá ser realizada por 

Colegiado de Professores vinculados à UNILAB, de reconhecida competência em 

temas relativos aos conteúdos comuns, em colaboração com os demais docentes 

da Instituição; 

§ 2º Os Institutos estarão vinculados às regras das disciplinas comuns e não terão 

competência para alterá-las; 

 

SEÇÃO VII: DA ESTRUTURA E DO CURRÍCULO DOS CURSOS 

 

Art. 143. Os cursos de graduação terão como objetivo a formação acadêmica e 

profissional do aluno para o exercício de atividades que demandem estudos superiores 

no contexto nacional e internacional, habilitando-os à obtenção de graus acadêmicos ou 

profissionais. 

Art. 144. O Conselho Universitário disporá sobre a criação, a organização, o 

funcionamento e a extinção dos Cursos de Graduação. 

Art. 145. A organização, o funcionamento e o tempo máximo de integralização do 

currículo pleno de cada curso serão propostos pelo respectivo Colegiado e aprovado 

pelo Conselho Universitário, observada a legislação vigente. 

Art. 146.  Os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 

requisitos, qualificação do corpo docente, recursos disponíveis e critérios de avaliação 

estarão permanentemente disponibilizados. 

 

SEÇÃO VIII: DAS VAGAS E DA ADMISSÃO 

Art. 147. Os cursos de graduação estarão abertos a candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo, no 

limite preestabelecido de vagas, em conformidade com o disposto nas Resoluções do 

Conselho Universitário, nos seguintes casos: 

I. candidatos admitidos por meio de seleção; 

II. portadores de diploma de curso superior; 

III. transferências obrigatórias e facultativas; 

IV. estudantes beneficiados por acordo cultural entre o Brasil e países parceiros, 

incluindo a mobilidade acadêmica; 

V. matrículas autorizadas nas condições de reciprocidade diplomática, previstas 

em Lei. 



REGIMENTO GERAL 

50 

 

Art. 148. O Conselho Universitário fixará as vagas iniciais de cada curso, que serão 

propostas pelo respectivo colegiado do curso, ouvidos os Institutos que abrigam os 

cursos. 

Art. 149. O Regulamento dos Cursos de Graduação fixará critérios para o 

estabelecimento do número de vagas total e para o cálculo do número de vagas 

remanescentes de cada curso. 

Parágrafo único. As vagas remanescentes deverão ser oferecidas à comunidade, segundo 

critérios fixados pelo Regulamento dos Cursos de Graduação. 

Art. 150. A admissão aos cursos de Graduação será feita mediante processo seletivo, 

aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou estudos equivalentes, 

consoante o disposto na legislação aplicável sendo que, para os cursos de graduação, 

independentemente do tipo de seleção para ingresso, será utilizada a reserva de vagas 

estabelecidas na Lei 12.711/2012 e regulamentadas no Decreto 7824/2012.  

Art. 151. O Conselho Superior definirá os processos seletivos de ingresso na 

Universidade e estabelecerá normas no que couber. 

Art. 152. Os processos seletivos para ingresso em cursos de Graduação serão 

organizados e aplicados por comissão própria permanente, cuja subordinação será 

definida pelo Conselho Universitário e seu Regulamento Interno aprovado pelo mesmo 

Conselho. 

 

SEÇÃO IX: DO REGISTRO ACADÊMICO, DA MATRÍCULA E DO 

TRANACAMENTO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Art. 153.  Qualquer que seja a forma de admissão, deverá o discente, nas datas fixadas 

pelo calendário acadêmico, realizar seu registro, conforme especificado no edital do 

processo seletivo correspondente. 

Parágrafo único. Perderá o direito à vaga o candidato aprovado no processo seletivo que 

não comparecer no período determinado para fazer seu registro acadêmico. 

 

Art. 154. É vedado o registro acadêmico simultâneo em mais de um curso de 

Graduação. 

Art. 155. O preenchimento de vaga gerada pela desistência formal de candidato 

classificado no processo seletivo ou pelo não comparecimento do candidato no prazo 

estabelecido para realizar seu registro acadêmico será feito por outro candidato, 

observando-se a ordem de classificação, quando sua ocorrência permitir o início dos 

estudos no prazo de validade do processo seletivo. 

Art. 156. O cancelamento e o arquivamento do registro acadêmico do estudante serão 

estabelecidos conforme Regulamento dos Cursos de Graduação. 

Art. 157. A matrícula será feita em componentes curriculares, nas datas fixadas pelo 

calendário, devendo o estudante, orientado pelo Colegiado de Curso, organizar a relação 
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das atividades acadêmicas que pretende cursar, observado o Regulamento dos Cursos de 

Graduação. 

Art. 158. O estudante tem o direito de requerer, durante a realização do curso, o 

trancamento de matrícula conforme o disposto no Regulamento dos Cursos de 

Graduação. 

Art. 159. É facultado ao discente a rematrícula, com observância ao disposto no 

Regulamento dos Cursos de Graduação. 

Art. 160. Será facultada aos discentes dos Cursos de Graduação a matrícula em 

disciplinas optativas, dependendo da existência de vagas e observado o Regulamento 

dos Cursos de Graduação. 

 

Art. 161. Observadas as disposições das Normas Gerais de Graduação, será permitido, a 

requerimento do aluno, durante a realização do curso, o trancamento de matrícula: 

I - total, por um período letivo, sem justificativa;  

II - total, a juízo do Colegiado de Curso, com base em justificativa apresentada 

pelo aluno; 

III - parcial, duas vezes em cada disciplina, uma sem e outra com justificativa, a 

juízo do Colegiado de Curso. 

 

SEÇÃO X: DA REOPÇÃO, TRANSFERÊNCIA, OBTENÇÃO DE NOVO 

TÍTULO E CONTINUIDADE DE ESTUDOS 

 

Art.162. Será facultada ao discente da UNILAB a transferência de um curso de 

Graduação para outro, neste caso conceituado como re-opção, de acordo com as normas 

estabelecidas no Regulamento dos Cursos de Graduação e mediante abertura de edital 

da Pró-Reitoria de Graduação. 

Art. 163. Poderão ser aceitas transferências de discentes oriundos de outras instituições 

de ensino superior, nacional ou estrangeira, para cursos de Graduação correspondentes 

ou para cursos afins, conforme processo de seleção definido em edital pela Pró-Reitoria 

de Graduação. 

Parágrafo único. As transferências ex-offício dar-se-ão na forma da lei. 

 

Art. 164. Poderá ser aceita a matrícula de diplomados em Curso de Graduação para 

obtenção de novo título, observadas as disposições do Regulamento dos Cursos de 

Graduação e em Resoluções da Pró-Reitoria de Graduação. 

Art. 165. Será facultado ao aluno graduado na Universidade, em curso que possua mais 

de uma habilitação, matricular-se para continuidade de estudos, visando a graduar-se em 

outra habilitação, conforme Regulamento dos Cursos de Graduação e da Pró-Reitoria de 

Graduação. 
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SEÇÃO XI: DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

 

Art. 166. Cada Colegiado de Curso definirá o funcionamento dos Estágios Curriculares 

de acordo com suas especificidades e conforme legislação vigente. 

 

SEÇÃO XII: DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art.167. Os Programas de Pós-Graduação têm como objetivo a formação de docentes, 

pesquisadores e profissionais de alto nível, em cursos de Especialização, Mestrado e 

Doutorado. 

Art. 168. A Universidade oferecerá os seguintes cursos de Pós-Graduação: 

I – Aperfeiçoamento; 

II – Especialização; 

III – Mestrado; 

IV – Doutorado. 

Art. 169. O Regimento interno dos Cursos de Pós-Graduação disporá sobre a criação, a 

organização, o funcionamento e a extinção dos Programas e Cursos de Pós-Graduação. 

Parágrafo único. A criação e a extinção de Programas e Cursos de Pós-Graduação, pelo 

Conselho Universitário, serão precedidas de pronunciamento dos Conselhos das 

respectivas Unidades Acadêmicas. 

 

Art. 170. O Regimento interno dos Cursos de Pós-Graduação deverá observar, além da 

legislação federal vigente, as seguintes prescrições básicas relativas aos regulamentos 

dos Programas e Cursos: 

I – o estabelecimento de carga horária didática igual ou superior a 180 (cento e 

oitenta) horas, para Cursos de Aperfeiçoamento e a 360 (trezentos e sessenta) 

horas para Cursos de Especialização; 

II – demonstração de desempenho mínimo ou aprovação de trabalho final, 

respectivamente para os cursos tratados no inciso I; 

III – a exigência de aprovação em defesa de dissertação ou trabalho equivalente 

para o Curso de Mestrado; 

IV – a exigência de aprovação em defesa de tese ou trabalho equivalente para 

Cursos de Doutorado; 
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Parágrafo único. A sessão de defesa de tese e de dissertação ou de trabalho equivalente 

será pública. 

 

Art. 171.  A admissão em cursos de Programas de Pós-Graduação será efetuada por 

meio de processo seletivo regulamentado pelo Regimento interno dos Cursos de Pós-

Graduação e pelos Regulamentos Específicos dos Programas de Pós-Graduação. 

Parágrafo único. Perderá o direito à vaga (a) candidato(a) que, aprovado(a) no processo 

seletivo, não realizar o respectivo registro acadêmico, no prazo fixado no calendário da 

Universidade. 

. 

Art. 172. O Regimento interno dos Cursos de Pós-Graduação deverá regulamentar o 

oferecimento, o aproveitamento e a dispensa das atividades geradoras de crédito do 

currículo, assim como as condições para a matrícula, a rematrícula, a transferência e o 

desligamento dos estudantes. 

 

SEÇÃO XIII: DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 173. O Regimento interno dos Cursos de Graduação e o Regimento interno dos 

Cursos de Pós-Graduação disciplinarão a avaliação do rendimento escolar nos 

componentes curriculares cursados. 

Art. 174. Nos cursos de graduação e de pós-graduação, a avaliação do desenvolvimento 

acadêmico será feita por componente curricular e, quando assim for previsto, na 

perspectiva de todo o curso, abrangendo sempre os aspectos de assiduidade e eficiência 

nos estudos, ambos eliminatórios por si mesmos. 

Art. 175. A cada trimestre será atribuído rendimento global do estudante de Graduação 

e Pós-Graduação, calculado conforme definido no Regimento interno dos Cursos e em 

Resolução da Pró-Reitoria de Graduação. 

Parágrafo único. Para os Cursos de Pós-Graduação e Graduação, o rendimento do 

estudante será feito a cada semestre. 

 

Art. 176. Cada curso de Graduação e cada Programa de Pós-Graduação têm um 

coordenador, escolhido entre os professores com as atribuições previstas neste 

Regimento Geral e no regimento interno da Unidade Acadêmica. 

 

Art. 177. Cabe à UNILAB assegurar o desenvolvimento do ensino e consignar em seu 

orçamento recursos para este fim. 

 

SEÇÃO XIV: DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DOMICILIARES 
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Art. 178. Aos estudantes da Universidade é assegurado o regime de atividades 

domiciliares em casos especiais, conforme legislação vigente e nos respectivos 

Regulamento dos Cursos de Graduação e no Regulamento Geral dos Cursos de Pós-

Graduação. 

 

SEÇÃO XV: DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Art. 179. A Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

elaborarão, anualmente, para aprovação do Conselho Superior, o calendário acadêmico, 

observados os preceitos legais vigentes. 

 

Art. 180. O ano letivo regular, independente do ano civil, terá, no mínimo, 200 

(duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 

finais. 

 

Art. 181. Ocorrendo interrupção dos trabalhos acadêmicos não programada no 

calendário, este será refeito de modo a garantir a complementação integral do período, 

bem como da carga horária prevista em cada atividade acadêmica daquele período. 

 

SEÇÃO XVI: DA EXTENSÃO 

 

Art. 182. Os cursos de extensão têm como objetivo difundir e atualizar conhecimentos e 

técnicas de trabalho, sendo abertos à participação da comunidade em geral, conforme 

requisitos estabelecidos pelo Conselho Universitário. 

 

SEÇÃO XVII: DA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ELETIVAS E 

ISOLADAS 

 

Art. 183. Entende-se por eletiva qualquer disciplina oferecida pela Universidade que 

não esteja incluída no currículo pleno do curso do aluno. 

§ 1º.  Será facultada aos alunos dos cursos de graduação a matrícula em 

disciplinas eletivas, dependendo da existência de vagas. 

§ 2º.  Os créditos obtidos pelo aluno em disciplinas eletivas serão incorporados a 

seu histórico escolar. 
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Art. 184. Será facultada às pessoas interessadas em complementar ou atualizar 

conhecimentos matrícula nas disciplinas integrantes dos currículos dos cursos de 

graduação, entendidas como matrícula em disciplina isolada, desde que existam vagas. 

Parágrafo único - É vedada ao aluno de curso de graduação da UNILAB a matrícula em 

disciplina isolada. 

 

Art. 185. O aluno da Universidade que já tiver integralizado 90% (noventa por cento) da 

carga horária do seu curso e que, nos termos da legislação em vigor, fizer jus a 

transferência especial, poderá obter seu diploma na UNILAB desde que, autorizado pelo 

Colegiado do Curso, complete seu currículo cursando disciplinas isoladas em outra 

instituição de ensino superior. 

 

SEÇÃO XVIII: DA REMATRÍCULA 

Art. 186. Entende-se por rematrícula a oportunidade de o aluno excluído da 

Universidade retomar os seus estudos. 

Art. 187. A rematrícula será concedida com observância das seguintes condições: 

I - existência de vaga no curso; 

II - ter o interessado integralizado antes do cancelamento de seu registro 

acadêmico no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos créditos do currículo pleno 

do curso, vigente à época do pedido de rematrícula. 

 

CAPÍTULO III: DA PESQUISA 

 

Art. 188. A pesquisa é atividade básica da Universidade, indissociável do ensino, 

devendo ser estimulada a aplicação de seus resultados à extensão. 

Art. 189. A Universidade manterá mecanismos de desenvolvimento da pesquisa, cuja 

execução estará a cargo das Unidades e suas Coordenações. 
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Art. 190. Caberá à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dentro da orientação dada 

pela Câmara de Pesquisa, coordenar os programas de fomento, intercâmbio e 

divulgação, observado o seguinte: 

I - o fomento, como indutor à produção de conhecimento, será realizado através 

dos programas de auxílio à pesquisa, de bolsas de iniciação científica e de 

convênios com agências externas à UNILAB; 

II - os programas de intercâmbio deverão estimular a cooperação entre 

pesquisadores e docentes, inclusive de outras instituições, e o desenvolvimento de 

projetos comuns; 

III - a divulgação da produção científica será feita através de relatório anual, 

publicações regulares, promoção de eventos, apoio à participação de 

pesquisadores em congressos e reuniões similares. 

Art. 191. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação manterá sistema de registro de 

dados, necessário ao suporte, acompanhamento e divulgação de programas e projetos de 

pesquisa desenvolvidos na Instituição. 

Art. 192. O orçamento da Universidade consignará verbas destinadas à pesquisa, em 

rubricas específicas. 

 

 

CAPÍTULO IV: DA EXTENSÃO 

 

Art. 193. A extensão, atividade acadêmica identificada com os fins da Universidade, é 

processo educativo, cultural e científico, articulado com o ensino e a pesquisa, de forma 

indissociável, ampliando a relação entre a Universidade e a sociedade. 

Parágrafo único - As atividades de extensão serão realizadas sob a forma de programas, 

projetos, cursos, prestação de serviços, assessorias e consultorias, nas áreas técnica, 

científica, artística e cultural. 
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Art. 194. As atividades de extensão ficarão a cargo das Unidades e seus Cursos, ou 

outros órgãos, devendo integrar os respectivos planos de trabalho. 

Art. 195. O Colegiado dos Cursos e o Conselho de Unidade examinarão e aprovarão os 

projetos de extensão a cargo da respectiva Unidade, bem como seu plano de aplicação 

de recursos e sua prestação de contas, devendo divulgar seu balancete. 

Parágrafo único - Os projetos e atividades de extensão que envolvam Cursos de mais de 

uma Unidade deverão também ser submetidos ao CONSUNI. 

Art. 196. A participação de discentes em atividades de extensão poderá ser computada 

para fins de integralização curricular, desde que devidamente autorizada pelo Colegiado 

do Curso e Conselho de Unidade. 

Art. 197.  A Pró-Reitoria de Extensão terá a seu cargo o fomento, o acompanhamento, a 

avaliação, a articulação e a divulgação das atividades de extensão da Universidade. 

Art. 198. O orçamento da Universidade consignará verbas destinadas à extensão, em 

rubricas específicas, bem como os recursos captados para atividades desta natureza. 

 

TÍTULO V: DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E 

TÍTULOS 
 

CAPÍTULO I: DOS GRAUS ACADÊMICOS 
 

Art. 199. A UNILAB conferirá os seguintes graus, registrando os diplomas 

correspondentes a: 

I – Graduação; 

II– Mestrado e Doutorado; 

III– Doutorado, em caráter excepcional, por defesa direta de tese ou memorial; 

IV – Livre-Docência. 

 

§ 1º A defesa de tese e/ou memorial para concludentes de doutorado que não 

participaram do respectivo curso na Universidade será regulamentada pelo 

CONSUNI. 

 

§ 2º A Livre-Docência será regulamentada pelo CONSUNI. 

§ 3º O registro de diplomas será feito na própria Universidade. 

 



REGIMENTO GERAL 

58 

 

Art. 200.  A UNILAB expedirá os seguintes certificados: 

I - de conclusão de cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, Extensão e outras 

modalidades que forem fixadas pelas respectivas Câmaras; 

II - de participação e aprovação em atividades acadêmicas curriculares; 

III – de Conclusão de Programas de Pós-Doutorado. 

 

Parágrafo único. A Universidade fomentará e prestará apoio a programas de Pós-

Doutorado, conferindo certificação de conclusão do programa específico. 

 

Art. 201.  Os atos de colação de grau de Graduação serão regulamentados por resolução 

do CONSUNI. 

Art. 202. A UNILAB poderá outorgar títulos de Mérito Universitário, Professor 

Emérito, Professor Honoris Causa, Doutor Honoris Causa, bem como Medalhas de 

Mérito, na forma prescrita no Regimento Geral, mediante aprovação do CONSUNI. 

 

CAPÍTULO II: DO RECONHECIMENTO E REVALIDAÇÃO DE 

TÍTULOS 
 

Art. 203. A Universidade promoverá a revalidação de diplomas dos cursos de graduação 

e reconhecimento dos cursos de pós-graduação expedidos por universidades 

estrangeiras, bem como a validação de estudos ou o seu aproveitamento, nos termos dos 

critérios gerais fixados pelo Conselho Nacional de Educação e regulamentação do 

CONSUNI. 

§1º. Os diplomas de Graduação somente poderão ser revalidados por curso do 

mesmo nível e área equivalente, respeitando-se, nos termos da lei, os acordos 

internacionais de reciprocidade e equiparação. 

§2º. Os diplomas dos cursos de Mestrado ou de Doutorado só poderão ser 

reconhecidos por cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma 

área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme previsto na 

legislação vigente. 

Art. 204.  Em casos excepcionais, no momento de Inscrição em cursos ofertados pela 

UNILAB, os portadores de títulos e certificados obtidos no Exterior, em países e 

Universidades que possuam acordos de cooperação com a UNILAB, e ainda não 
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reconhecidos no Brasil, poderão solicitar o devido reconhecimento, desde que esses 

cursos sejam da mesma área de conhecimento. 

Art. 205. Os portadores de títulos obtidos no Exterior que não se enquadrem no artigo 

anterior deverão apresentar a documentação relativa ao reconhecimento do título obtido 

no ato da matrícula. 

 

TÍTULO VI: DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

Art. 206. A comunidade universitária é constituída pelos docentes, discentes e 

servidores técnico-administrativos, diversificados em suas atribuições e funções, e 

unidos pelos princípios que norteiam as ações da Instituição. 

§1º Os papéis sociais, os relacionamentos estruturais, as responsabilidades 

individuais, os limites de autoridade e os requisitos exigidos dos membros da 

comunidade universitária, bem como os seus direitos, são pautados nos princípios 

e nas finalidades expressos definidos no Regimento Geral e no Código de Ética da 

UNILAB. 

§2º O regime disciplinar será elaborado ou revisado por comissão paritária das 

três categorias, designada para este fim, e será aprovado pelo Conselho 

Universitário (CONSUNI), observado o que dispuser a legislação em vigor. 

Art. 207. É assegurada aos servidores e aos discentes a respectiva representação em 

órgãos consultivos e deliberativos da Universidade, com direito a voz e voto, em 

conformidade com a legislação federal pertinente e as normas estatutárias e regimentais. 

Art. 208. O regimento geral e a legislação específica deverão assegurar a todos os 

membros da comunidade universitária condições de realização plena de seus objetivos, 

em compatibilidade com a legislação em vigor, assegurando condições de participação 

política e exercício de pleitos de interesse de grupos.  

CAPÍTULO I: DO CORPO DOCENTE 
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Art. 209. O corpo docente da UNILAB será constituído pelos integrantes da carreira do 

Magistério Superior, e por docentes visitantes, substitutos ou temporários, e voluntários, 

cabendo-lhes o exercício das atividades acadêmicas próprias do pessoal docente do 

ensino superior.  

§1º As atividades inerentes aos docentes do quadro efetivo da UNILAB incluem: 

I. as pertinentes à pesquisa, à extensão e ao ensino de graduação e de pós-

graduação, que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do 

conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura; 

II. as inerentes à direção ou assessoramento, chefia, coordenação e assistência 

na própria instituição ou em órgãos do Ministério da Educação, ou de outras 

instituições, conforme legislação vigente; 

III. as que estendem à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, 

as atividades de ensino e os resultados da pesquisa. 

§2º Para docentes visitantes, substitutos ou temporários, e voluntários cabe as 

atividades pertinentes à pesquisa, à extensão e ao ensino de graduação e de pós-

graduação. 

Art. 210. A admissão dos docentes ao quadro permanente de pessoal será mediante 

concurso público, regido pelo disposto na Legislação Federal.  

§1º. O concurso para o quadro de professores da UNILAB será formado mediante 

seleção aberta aos diversos países parceiros e versará sobre temas e abordagens 

que garantam concorrência em igualdade de condições entre todos os candidatos 

de forma a estimular a diversidade do corpo docente. 

§2º. A UNILAB poderá contratar professores visitantes, com reconhecida 

produção acadêmica relacionada com a temática da integração com os países 

parceiros, observadas as disposições da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 e 

da Lei nº 12.772, de 2012. 

§3º O professor voluntário poderá exercer atividades docentes, observadas as 

disposições da Lei nº 9.608 de 1998 e em Resolução aprovada pelo CONSUNI. 
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Art. 211. Em casos excepcionais, no momento a  inscrição em concursos realizados pela 

UNILAB, os portadores de títulos obtidos no Exterior, em países e Universidades que 

possuam acordos de cooperação com a UNILAB, e ainda não reconhecidos no Brasil, 

poderão solicitar o devido reconhecimento, desde que o título seja na mesma área de 

conhecimento do concurso. 

Art. 212. Os portadores de títulos obtidos no Exterior que não se enquadrem no artigo 

anterior deverão apresentar a documentação relativa ao reconhecimento do título obtido 

no ato da posse. 

Art. 213. Os professores integrantes do corpo docente são lotados nas Unidades 

Acadêmicas. 

§1º. Os docentes poderão ter sua carga horária de ensino distribuída entre a 

graduação e a pós-graduação. 

 

SEÇÃO I: DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE – CPPD 

 

Art. 214.  A CPPD é um órgão vinculado diretamente ao Gabinete do (a) Reitor (a), 

com a incumbência de executar toda a política de pessoal docente a ser estabelecida 

pelo CONSUNI. 

Art. 215.  A Comissão Permanente de Pessoal Docente, com atribuições e constituição 

previstas em lei, no Estatuto e neste Regimento Geral, destina-se a assessorar os órgãos 

da Administração Superior da Universidade na formulação e execução das políticas 

referentes ao pessoal docente. 

§ 1º A CPPD será constituída por 02 (um) representantes docentes de cada Curso 

de graduação da UNILAB e 02 (dois) representantes docentes de cada Campus no 

qual estes estejam exercendo suas atividades, eleito pelos seus pares, para um 

mandato de 2 (dois) anos, sem direito à recondução e sem acúmulo de 

representação. 

§ 2º As atribuições e funcionamento da CPPD serão especificados em regimento 

próprio, aprovado pelo CONSUNI. 
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SEÇÃO II: DOS CONCURSOS 

 

Art. 216. O ingresso na Carreira de Magistério da UNILAB será mediante concurso 

público conforme Legislação vigente e regulamentação do Conselho Universitário. 

 

SEÇÃO III: DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

Art. 217. A progressão funcional dos integrantes das carreiras de magistério far-se-á 

segundo a Legislação vigente. 

Art. 218.  A Unidade Acadêmica, a pedido do docente, encaminhará a solicitação da 

progressão funcional do docente à Comissão Permanente do Pessoal Docente - CPPD, 

que após aprovada, será encaminhada ao CONSUNI para homologação. 

 

SEÇÃO IV: DOS AFASTAMENTOS, FÉRIAS E LICENÇAS 

 

Art. 219.  Os afastamentos, férias e licenças dos servidores serão regidos pela 

Legislação vigente. 

Art. 220. Além dos casos previstos em lei, o ocupante de cargo ou emprego das 

carreiras de magistério poderá afastar-se de suas funções nas seguintes hipóteses: 

I - para aperfeiçoar-se em instituições de ensino e pesquisa nacionais ou 

estrangeiras; 

II - para prestar colaboração temporária a outra instituição oficial de ensino ou de 

pesquisa; 

III - para comparecer a congresso ou reunião relacionada com sua atividade de 

magistério. 

§ 1º O afastamento para o exterior dependerá de autorização pelo Reitor, mediante 

aprovação fundamentada pela Coordenação de Curso e aprovada pelo Conselho 

de Unidade Acadêmica, observadas as exigências legais. 

§ 2º O afastamento previsto no inciso I não poderá exceder 04 (quatro) anos, 

incluídas as prorrogações; excepcionalmente, a juízo da Coordenação de Curso, e 

por aprovação do Conselho de Unidade Acadêmica, o afastamento poderá se 

estender a 05 (cinco) anos, nos casos em que um curso de Mestrado é finalizado e, 

em seguida, inicia-se o Doutorado ou Doutorado é finalizado iniciando, em 

seguida, um Pós-Doutorado. 
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§ 3º Concluído o curso, objeto do afastamento, outro só poderá ser concedido após 

o exercício do magistério na Universidade pelo mesmo período em que o docente 

esteve afastado. 

§ 4º O afastamento previsto no inciso II não poderá exceder 2 (dois) anos, 

incluídas as prorrogações, e o professor só poderá ser autorizado a novo 

afastamento depois de exercer o magistério na Universidade pelo mesmo período 

em que esteve afastado. 

§ 5º Em ambos os casos, a renovação anual de afastamento somente se dará a 

juízo do Conselho de Unidade Acadêmica com parecer da Coordenação de Curso 

sobre relatório de atividades. 

§ 6º Em qualquer caso, a concessão do afastamento implicará no compromisso de 

o docente, ao retornar, permanecer na Universidade em regime de trabalho pelo 

menos igual ao anterior ao afastamento, por tempo igual ou superior, sob pena de 

restituir em valores atualizados as quantias dela recebidas durante o período 

correspondente. 

§ 7º Em qualquer caso, o afastamento somente será autorizado quando houver 

pronunciamento favorável da Coordenação de Curso e aprovação do Conselho de 

Unidade Acadêmica a que esteja vinculado o docente. 

§ 8º O afastamento de Professor Visitante só será autorizado no caso de 

participação em congresso ou eventos similares. 

§ 9º O CONSUNI estabelecerá condições e normas a que devem obedecer os 

afastamentos previstos neste artigo. 

Art. 221. A Universidade estabelecerá as férias anuais regulamentares, 

preferencialmente, nos períodos entre os trimestres letivos, sendo as excepcionalidades 

de responsabilidade dos Colegiados dos Cursos e Conselhos de Unidade Acadêmica. 

Art. 222.  A Universidade concederá licenças, regulamentadas pela Legislação Vigente 

e por Resolução Complementar do Conselho Universitário. 

 

SEÇÃO V: DA REMOÇÃO E DA REDISTRIBUIÇÃO 

 

Art. 223. O docente poderá ser removido de uma Unidade Acadêmica para outra ou de 

Campus para outro, por iniciativa do próprio docente ou do Instituto ou Campus de 

destino, em ambos os casos com aprovação dos Conselhos de Unidade. 

Parágrafo único - A proposta de remoção, quando já aprovada pelos Conselhos de 

ambas as Unidades, ouvidos os respectivos Cursos, deverá ser submetida ao Conselho 

Universitário. 



REGIMENTO GERAL 

64 

 

Art. 224.  O professor da Universidade poderá ser redistribuído para outra instituição de 

ensino superior, mantida pelo Governo Federal, em cargo ou emprego do mesmo nível. 

Parágrafo único - A redistribuição dependerá de iniciativa ou aquiescência do professor 

e de aprovação de seu Conselho de Instituto, com ciência da Coordenação de Curso, da 

existência de vaga no quadro da Instituição de destino e, nesta, de parecer favorável 

aprovado pelo seu Conselho Universitário ou colegiado equivalente. 

Art. 225. A redistribuição poderá resultar de permuta e será processada mediante 

requerimento de ambos os interessados, observadas as disposições deste Capítulo. 

Art. 226. Poderá também ser aceita redistribuição, para cargo ou emprego do mesmo 

nível da Universidade, de professor de outra instituição de ensino superior mantida pelo 

Governo Federal, cumpridas as prescrições deste Capítulo, atribuída ao Conselho 

Universitário a competência para a aprovação. 

Parágrafo único - Compete ao Conselho, ou Colegiado equivalente, da Unidade 

interessada elaborar parecer fundamentado para apreciação e decisão final do Conselho 

Universitário, exigindo-se, quando se tratar de Professor Titular, a aprovação por 2/3 

(dois terços), pelo menos, em votação por escrutínio secreto. 

Art. 227. O ato de redistribuição será assinado pelos Reitores das duas Universidades, 

ou, quando a outra instituição for estabelecimento isolado de ensino superior, pelo 

Ministro da Educação e pelo Reitor da Universidade. 

SEÇÃO VI: DA CARGA HORÁRIA DOCENTE 

 

Art. 228. O regimento de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação 

de quarenta horas semanais de trabalho na mesma instituição, nele reservado o tempo 

de, pelo menos, vinte horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 

planejamento e avaliação. 

Parágrafo Único. O docente poderá exercer atividades inerentes à direção ou 

assessoramento, chefia, coordenação e assistência em órgãos do Ministério da Educação 

ou de instituições parceiras desde que o mesmo seja cedido pela Autoridade Máxima da 

Instituição. 

Art. 229. A carga horária do docente para o ensino de graduação será de 20 horas 

semanais, salvo se estiver envolvido em atividades de pesquisa, extensão, gestão ou 

ensino de Pós-Graduação devendo, neste caso, cumprir o mínimo de oito horas 

semanais no ensino de graduação. 
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Art. 230.  A Universidade regulamentará aspectos específicos sobre o regime de 

trabalho do Magistério Superior e a carga horária de aulas dos docentes em Resolução 

Complementar do Conselho Universitário. 

Art. 231. Em períodos nos quais o docente não estiver ministrando aula, este deverá 

cumprir o mínimo de 10 horas semanais na Universidade para exercer suas atividades 

docentes. 

Art. 232. A avaliação do trabalho docente deverá ser realizado anualmente a partir do 

relatório de atividades individuais nos âmbitos do ensino, pesquisa, extensão e 

administração que deverá ser submetido e avaliado pelo Conselho de Unidade 

Acadêmica. 

CAPÍTULO II: DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 233. O corpo discente da UNILAB será constituído por todos os alunos 

matriculados em seus cursos e programas acadêmicos regulares. 

§1º. Aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação e de pós-

graduação, com observância de todos os requisitos necessários à obtenção dos 

correspondentes certificados e diplomas. 

§2º. Aluno especial é aquele inscrito em cursos de extensão, disciplinas isoladas 

ou atividades congêneres. 

§3º. Aluno de intercâmbio é aquele matriculado em curso de graduação ou de pós-

graduação stricto sensu, em decorrência de convênio entre a UNILAB e 

Instituições de Ensino Superior de outros países, ou de programas de agências 

internacionais. 

Art. 234.  O corpo discente da UNILAB terá como local de interlocução institucional, 

de seus interesses e demandas, a unidade administrativa responsável pelos assuntos 

estudantis, que deverá: 

I. buscar viabilizar condições adequadas de subsistência material, segundo 

regulamentações cabíveis; 
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II. assegurar aos estudantes as condições adequadas de organização e participação 

política; 

III. promover a integração das diferentes perspectivas culturais presentes no 

universo discente; 

IV. assegurar meios para a realização de programas culturais e artísticos; 

V. estimular as atividades esportivas e de lazer; 

VI. estimular as atividades que visem à formação ética do cidadão, com foco na 

meta de integração internacional. 

SEÇÃO I: DAS ASSOCIAÇÕES 

 

Art. 235. Será reconhecida pela UNILAB como órgão de representação do corpo 

discente, perante a Universidade, o Diretório Central dos Estudantes, e, perante as 

Unidades Acadêmicas, os Diretórios ou Centros Acadêmicos, organizados nos termos 

dos respectivos estatutos e legalmente constituídos. 

Art. 236. Além dos órgãos de representação, poderão ser reconhecidas outras 

associações discentes, nas respectivas áreas de atuação, com as seguintes finalidades: 

I - promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente, docente e 

técnico e administrativo da Universidade; 

II - organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, científico, 

técnico, artístico e desportivo, visando à complementação e ao aprimoramento da 

formação universitária; 

III - assistir os estudantes carentes de recursos; 

IV - realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres. 

Art. 237. O exercício de funções de diretorias, conselhos ou órgãos equivalentes das 

associações estudantis não desobriga o estudante do cumprimento de seus deveres 

escolares, inclusive frequência a aulas e/ou outras atividades didáticas. 

Art. 238. O funcionamento das associações estudantis e a realização de atividades que 

lhes são pertinentes e próprias da UNILAB serão de inteira responsabilidade das 

mesmas, devendo ser rigorosamente respeitadas as normas gerais relativas ao 

patrimônio público, bem como as disposições do Estatuto, do Regimento Geral e 

específicos e de resoluções da Universidade. 
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Parágrafo único - O uso permanente ou eventual das instalações da Universidade será 

objeto de cessão expressa pela autoridade competente da Universidade. 

Art. 239. Caberá ao Diretório Central dos Estudantes e aos Diretórios ou Centros 

Acadêmicos fixarem o valor das contribuições de seus associados. 

Art. 240. Qualquer que seja sua natureza ou origem, a doação eventualmente destinada a 

associação estudantil, através da Reitoria ou da Unidade a que estiver vinculada, 

somente poderá ser efetivada se observadas as formalidades legais e mediante plano de 

aplicação de responsabilidade da diretoria do órgão destinatário, devidamente aprovado 

pelo Conselho Universitário ou por Conselho da Unidade Acadêmica, conforme o caso. 

Art. 241. O recebimento do objeto de doação pela associação estudantil obriga a 

respectiva diretoria a prestar contas de sua aplicação ao Conselho Universitário ou ao 

Conselho da Unidade Acadêmica a que estiver vinculada. 

Art. 242. A não apresentação ou não aprovação das contas impedirá a efetivação de 

novas doações na forma do presente artigo. 

Art. 243. A comprovação de uso indevido do objeto de cessão de uso ou doação 

acarretará para os responsáveis as sanções legais cabíveis. 

 

Art. 244. Será de inteira responsabilidade das associações estudantis seu funcionamento 

e a realização de atividades na Universidade, devendo ser rigorosamente respeitadas as 

normas gerais relativas ao patrimônio público, bem como as disposições do Estatuto, do 

Regimento Geral e Regimentos Específicos e de Resoluções da Universidade. 

Parágrafo único. O uso permanente ou eventual dos espaços, das instalações e dos 

materiais permanentes da Universidade será objeto de permissão escrita pela autoridade 

competente da Universidade, a qual estabelecerá as condições de uso.  

 

 

SEÇÃO II: DA REPRESENTAÇÃO DISCENTE 
 

ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 
 
Art. 245.  Além do Diretório Central dos Estudantes, haverá na Universidade, Diretórios 

Acadêmicos, na base de 01 (um) para cada Curso das Unidades Acadêmicas.  

§ 1º Entende-se por unidade de ensino, para efeito deste artigo, cada Unidade 

Acadêmica da Universidade.  

§ 2º Os Diretórios Acadêmicos serão constituídos por setores representativos de 

cada curso no âmbito da Unidade Acadêmica, com denominação e atribuições 

definidas no Regimento do Diretório Central dos Estudantes.  

 

Art. 246. Os Regimentos do Diretório Central dos Estudantes e dos Diretórios 

Acadêmicos disciplinarão a sua organização e o seu funcionamento, atendidas as 
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disposições legais, as prescrições contidas no Estatuto e neste Regimento Geral, bem 

como normas complementares estabelecidas pelo Conselho Universitário.  

§ 1º Os Regimentos referidos neste artigo serão elaborados pelos Diretórios e 

aprovados pelo Conselho Universitário, quando se tratar do Diretório Central dos 

Estudantes, e pelos Conselhos de Centro das Unidades Acadêmicas, quando se 

tratar dos Diretórios Acadêmicos.  

§ 2º Os Regimentos dos Diretórios Acadêmicos não poderão ultrapassar, nas suas 

disposições, as normas básicas fixadas pelo Regimento do Diretório Central dos 

Estudantes.  

 

Art. 247.  Para preenchimento da diretoria dos órgãos de representação estudantil, serão 

realizadas eleições, na forma dos respectivos Regimentos, observadas as seguintes 

prescrições:  

 

a) eleição direta e voto secreto;  

b) maioria simples;  

c) registro prévio dos candidatos; 

d) realização dentro do recinto da Universidade; 

e) identificação do estudante; 

f) garantia do sigilo do voto e da inviolabilidade das urnas; 

g) apuração imediata, após o término da votação.  

 

Parágrafo único. Será de 01 (um) ano o mandato da Diretoria dos Diretórios 

Acadêmicos e do Diretório Central dos Estudantes.  

 

Art. 248. O acompanhamento de todo o processo eleitoral caberá a uma comissão 

constituída de 02 (dois) docentes e estudantes, em número a ser fixado na forma de seus 

respectivos regimentos.  

 

Parágrafo único. Os docentes referidos neste artigo serão designados pelo Reitor, 

quando se tratar do Diretório Central dos Estudantes, e pelo(a) Diretor(a) da Unidade 

Acadêmica, quando se tratar dos Diretórios Acadêmicos.  

 

Art. 249. Os candidatos aos cargos dos órgãos de representação estudantil somente terão 

seus registros deferidos se preencherem os seguintes requisitos:  

a) serem alunos regularmente matriculados;  

b) estarem cursando, pelo menos, 03 (três) disciplinas no período letivo.  

 

Parágrafo único. O não preenchimento de qualquer dos requisitos referidos neste artigo, 

em qualquer tempo, implicará perda do mandato.  

 

Art. 250. O prazo para recursos contra atos ocorridos nas eleições dos órgãos de 

representação estudantil será de 07 (sete) dias após a proclamação dos resultados, 

devendo a petição nesse sentido ser dirigida a(o) Reitor(a) ou a (o) Diretor(a) da 

Unidade Acadêmica, para julgamento e decisão do Conselho Universitário, do Conselho 

de Unidade Acadêmica ou Colegiado de Curso, conforme se trate do Diretório Central 

ou dos Diretórios Acadêmicos.  
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Art. 251. A participação ou representação do Diretório Central dos Estudantes ou de 

Diretório Acadêmico, em qualquer entidade alheia à Universidade, acarretará a 

destituição da respectiva diretoria.  

§ 1º A destituição de que trata este artigo será efetivada por ato do Reitor, 

cabendo-lhe, ainda, determinar providências para eleição da nova diretoria, no 

prazo de 60 (sessenta) dias.  

§ 2º Os membros da Diretoria destituída não poderão concorrer à nova eleição, 

ficando inabilitados, por 02 (dois) anos, para o exercício de mandato de 

representação estudantil.  

§ 3º Até a posse da nova diretoria, ficará suspenso o funcionamento da entidade 

de representação estudantil.  

Art. 252. A destituição prevista no artigo anterior não exclui a aplicação de sanções 

disciplinares, na forma deste Regimento Geral.  

 

Art. 253. Para congregar e representar os discentes da UNILAB, haverá um DCE, tantos 

Diretórios Acadêmicos (DAs) quantos forem os Campis e os Cursos das unidades 

acadêmicas e tantos Centros Acadêmicos (CAs) quantos forem os cursos que integram a 

estrutura acadêmica da Universidade.  

Art. 254. Compete aos Diretórios:  

a) representar os interesses do corpo discente;  

b) promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente, docente e 

técnico-administrativo da Universidade;  

c) preservar a probidade da vida escolar, o patrimônio material e moral da 

Universidade e a harmonia e cooperação entre os diferentes órgãos da 

administração universitária.  

Art. 236. A organização, o funcionamento e as atividades das entidades a que se 

refere este Regimento Geral serão estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em 

assembleia geral e em congresso universitário, no caso do DCE.  

 

§ 1º Os Regimentos referidos neste artigo serão elaborados pelos Diretórios e 

aprovados pelo Conselho Universitário, quando se tratar do Diretório Central dos 

Estudantes, e pelos Conselhos de Centro das Unidades Acadêmicas, quando se 

tratar dos Diretórios Acadêmicos.  

 

Art. 255. Os membros dos Diretórios e dos Centros Acadêmicos serão eleitos por voto 

secreto e direto dos alunos regulares das respectivas Unidades e Subunidades 



REGIMENTO GERAL 

70 

 

Acadêmicas, e os do Diretório Central, por voto secreto de todos os estudantes 

regularmente matriculados na UNILAB.  

Parágrafo único. A eleição dos membros dos Diretórios Acadêmicos será disciplinada 

pelo movimento estudantil em seus respectivos estatutos. 

 

Art. 256.  A escolha da representação estudantil para os órgãos deliberativos superiores 

far-se-á por meio de eleição, na forma do Estatuto do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE), sendo elegíveis todos os discentes regularmente matriculados na UNILAB. 

 

Art. 257.  O corpo discente terá representação, com direito a voz e voto, nos colegiados, 

bem como nas comissões instituídas na Universidade para tratar de matéria de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Art. 258.  As representações dos discentes nos Conselhos serão eleitas por seus pares, 

com os respectivos suplentes, compostas por alunos de graduação e pós-graduação, 

respeitada a proporção de até 15% (quinze por cento) dos membros dos Conselhos;  

Parágrafo único – Quando o cálculo da representação apresentar fração, o número de 

representantes será o número inteiro imediatamente superior, sempre que este número 

não ultrapassar 15% (quinze por cento) do total dos membros do órgão. 

 

Art. 259. Cada representante estudantil terá um suplente, com mandato vinculado, para 

substituí-lo em suas faltas ou impedimentos. 

Art. 260. A representação será exercida nos seguintes colegiados: 

I - Conselho Universitário; 

II - Conselho de Curadores; 

III - Conselho de Unidades Acadêmicas; 

IV - Colegiados de Curso; 

V - Comissões que venham a ser constituídas nos Conselhos. 

Art. 261. Só poderão exercer funções de representação estudantil alunos integrantes do 

corpo discente da Universidade regularmente matriculados em curso de graduação ou de 

pós- graduação. 

Parágrafo único - A perda da condição de aluno com matrícula ativa, tais como 

trancamento total ou parcial, regime especial, término do curso, abandono do curso, 

implicará na extinção automática do mandato. 

Art. 262.  Será de 1 (um) ano o mandato dos representantes do corpo discente, permitida 

uma recondução. 

Art. 263. É vedada a acumulação de mandato de representação em mais de um órgão 

colegiado. 
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Art. 264. Caberá ao Diretório Central dos Estudantes indicar os representantes 

estudantis que foram eleitos para representar os discentes no Conselho Superior e aos 

Diretórios Acadêmicos os representantes estudantis nos colegiados das respectivas 

Unidades. 

Art. 265. A representação estudantil junto aos órgãos colegiados, quando se tratar de 

assunto de interesse específico de determinado curso, poderá fazer-se acompanhar de 

um estudante regularmente matriculado em disciplinas deste, com direito a voz, mas não 

a voto. 

Art. 266. Constitui dever acadêmico o comparecimento da representação discente às 

reuniões dos colegiados e comissões previstos neste Regimento Geral. 

§ 1º É vedada a acumulação de representação discente em órgãos colegiados. 

§ 2º Quando o estudante, em razão de comparecer à reunião de colegiado no qual 

exerce a função de representante discente, deixar de participar de atividade 

acadêmica que envolva avaliação de desempenho, essa atividade deverá ser 

obrigatoriamente reposta para o estudante. 

 

SEÇÃO III: DA MONITORIA 

 

Art. 267. O Programa de Monitoria visa proporcionar aos estudantes a participação 

efetiva e dinâmica em projeto de ensino, no âmbito de determinada disciplina ou 

conjunto de disciplinas, sob a orientação direta do(s) docente(s) responsável(is) pela 

mesma. 

 

Art. 268. A função de monitoria compreende atribuições de caráter técnico-didático, 

desenvolvidas por discente no âmbito de determinada disciplina, sob a orientação direta 

do respectivo docente. 

Art. 269.  A Universidade manterá quadro de monitores, a ser preenchido por alunos 

dos cursos de graduação, de acordo com programação elaborada anualmente pela 

Coordenação de Ensino de Graduação, em consonância com os programas elaborados 

pelos professores das disciplinas. 

§ 1º.  A distribuição das vagas de monitor para os Cursos será feita mediante 

projetos elaborados pelas Coordenações de Curso apresentados e aprovados pela 

Coordenação de Ensino de Graduação. 

§ 2º.  A admissão de monitores será feita por meio de seleção sob a 

responsabilidade da Coordenação de Ensino de Graduação e Colegiados dos 

Cursos responsáveis pelas disciplinas, com observância dos seguintes requisitos: 

I - a seleção será divulgada pela Coordenação de Ensino de Graduação com 

abertura de inscrições pelo período de 15 (quinze) dias, no mínimo; 



REGIMENTO GERAL 

72 

 

II - só poderá candidatar-se ao exercício da função o aluno regularmente 

matriculado na Universidade e que já tenha obtido aprovação na disciplina; 

III - a seleção será feita por meio de provas específicas que demonstrem 

suficiente conhecimento da matéria e real capacidade de colaborar com o 

professor, além de avaliação do histórico escolar, para verificar se o candidato 

apresenta rendimento geral satisfatório; 

IV - a seleção ficará a cargo de uma comissão de professores designados pela 

Coordenação de Ensino de Graduação. 

Art. 270. A admissão do monitor será feita por três (três) períodos letivos. 

Art. 271. Ao fim do exercício de monitoria o monitor apresentará à Coordenação de 

Ensino de Graduação, relatório de suas atividades, aprovado pelo professor ou 

professora da disciplina. 

§ 1º.  Será expedido certificado de exercício de monitoria, firmado pela 

Coordenação de Ensino de Graduação, ao estudante que a tenha exercido, com 

julgamento favorável. 

Art. 272. Uma vez concluído o curso, o monitor deixará o exercício da função. 

Art. 273.  Compete ao monitor: 

I - prestar, sob orientação de professores da disciplina, 12 (doze) horas semanais 

de efetivo trabalho de monitoria; 

II - auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos de laboratório, de biblioteca, de 

campo e outros compatíveis com o seu nível de conhecimento e experiência das 

disciplinas; 

III - atuar como elo entre professores e alunos, visando ao constante ajustamento 

da execução dos programas ao natural desenvolvimento da aprendizagem. 

Parágrafo único - As atividades previstas para o cômputo da carga horária de cada 

disciplina não poderão ser desenvolvidas pelo monitor em substituição ao docente 

designado para ministrá-la. 

Art. 274. Perderá a função de monitor e os direitos dela decorrentes o estudante que 

deixar de cumprir as atribuições previstas no respectivo programa. 

SEÇÃO IV: DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

Art. 275. Entende-se por assistência ao estudante todo apoio prestado direta ou 

indiretamente pela UNILAB aos integrantes do corpo discente da Universidade. 
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Art. 276. A assistência estudantil prestada pela UNILAB a todos os estudantes regulares 

vinculados aos cursos de graduação e pós-graduação deverá ser de natureza didático-

científica, formação profissional, cultural, desportiva, recreativa e social.  

 

Art. 277. Sem prejuízo de outras medidas que venham a ser aproveitadas, a assistência 

poderá compreender programas de moradia, creche, restaurante universitário, transporte 

interno, alimentação, material didático, inclusão digital, auxílio permanência, 

atendimento psicopedagógico e assistência à saúde e jurídica, no caso de direito à 

justiça gratuita previsto em lei. 

Art. 278. A Universidade conta com sistema de bolsas destinado aos programas 

assistenciais aos estudantes, mantidos com os recursos do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil. 

Art. 279.  As medidas de assistência estudantil referidas neste Regimento Geral deverão 

contemplar, ainda, sem prejuízo de outras:  

I - estrutura adequada aos portadores de necessidades especiais;  

II - espaços de esporte, cultura e lazer;  

III - apoio à participação em eventos científicos e tecnológicos, culturais, 

artísticos e esportivos.  

 

SEÇÃO V: DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DISCENTES 

 

Art. 280. A UNILAB selecionará alunos dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação 

para, de acordo com a legislação vigente, integrar os Programas de Bolsas Discentes, 

que serão coordenados, de acordo com a natureza da atividade, pela Pró-Reitoria 

respectiva.  

 

Art. 281. Compete aos bolsistas discentes:  

a) auxiliar os professores em tarefas acadêmicas inerentes às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão;  

b) auxiliar outros alunos na realização de trabalhos práticos e experimentais, 

compatíveis com o seu grau de avanço teórico e de experiência no campo de 

conhecimento;  

c) auxiliar os setores administrativos, desempenhando atividades que lhes 

promovam o treinamento exigido no currículo acadêmico respectivo. 

 

SEÇÃO VI: DOS PRÊMIOS AOS ESTUDANTES 

Art. 282. Os Conselhos das Unidades poderão propor ao Conselho Universitário a 

criação de prêmios escolares, para estimular o melhor rendimento dos estudantes. 

Art. 283. Os prêmios concedidos por particulares ou instituições estranhas à 

Universidade, uma vez aprovadas pelos Conselhos das Unidades as condições 

estabelecidas, serão entregues pelo Diretor. 
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Art. 284. Compete ao Conselho Universitário a criação de prêmios ou a concessão de 

honrarias, com vistas ao reconhecimento do mérito estudantil. 

 

SEÇÃO VII: DO REGIME DISCIPLINAR AOS DISCENTES 

Art. 285. A ordem disciplinar na Universidade deverá ser mantida com a cooperação 

ativa dos integrantes do corpo discente, como condição indispensável ao êxito dos 

trabalhos de toda a comunidade universitária. 

Art. 286. Os integrantes do corpo discente estão sujeitos às seguintes penalidades: 

I - de advertência, de repreensão ou de suspensão das atividades escolares por até 

8 (oito) dias: 

a) por desrespeito a qualquer autoridade universitária ou a qualquer membro 

dos corpos docente ou técnico e administrativo; 

b) por desobediência a determinações de qualquer autoridade universitária ou 

de professor no exercício das funções de magistério; 

c) por ofensa a qualquer membro do corpo discente; 

d) por improbidade na execução de trabalhos escolares; 

e) por perturbação da ordem nos recintos da Universidade, bem como em 

outros locais onde se realizem atividades acadêmicas programadas; 

f) por dano material causado ao patrimônio da Universidade ou a bens de 

terceiros postos a serviço desta, sem prejuízo da obrigação de substituir o 

objeto danificado ou de promover por outro meio a sua indenização; 

 

II - de suspensão das atividades escolares por até 30 (trinta) dias, por injúria ou 

ofensa física a qualquer autoridade universitária ou a qualquer membro dos corpos 

docente, técnico e administrativo e discente; 

III - de suspensão das atividades escolares por 1 (um) período letivo ou de 

desligamento: 

a) por grave desacato a qualquer autoridade universitária ou a qualquer 

membro dos corpos docente e técnico e administrativo; 

b) por grave agressão física a qualquer autoridade universitária ou a qualquer 

membro dos corpos docente, técnico e administrativo ou discente; 

c) por prática de atos incompatíveis com a dignidade universitária. 

§ 1º Ao reincidente em faltas enumeradas em quaisquer dos itens e alíneas deste 

artigo, poderão ser aplicadas penas de maior gravidade contidas no mesmo ou nos 

demais itens. 

§ 2º A pena de suspensão, qualquer que seja sua duração, impedirá o exercício de 

representação em qualquer colegiado universitário, durante o seu impedimento. 

§ 3º Após efetivar-se a respectiva inscrição, poderão ser aplicadas, no que couber, 

aos candidatos inscritos em concurso de seleção para cursos de graduação e de 

pós-graduação da Universidade as normas disciplinares constantes desta Seção. 
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Art. 287. São competentes para aplicar as penalidades previstas no artigo anterior: 

I - o Professor, no exercício de funções acadêmicas ou administrativas, nas 

infrações ocorridas em seu âmbito imediato de atuação, quando puníveis com 

advertência; 

II - o Coordenador de Curso, nas infrações ocorridas no âmbito de sua Unidade ou 

locais externos à Universidade onde se realizem atividades programadas 

vinculadas à respectiva Unidade, o(a) Reitor(a), nas infrações ocorridas em 

quaisquer outros âmbitos, na própria Universidade ou em locais externos onde se 

realizem atividades programadas por esta, quando puníveis com repreensão ou 

suspensão por até 8 (oito) dias; 

III – o Diretor de Unidade, nas infrações ocorridas no âmbito de sua Unidade ou 

locais externos à Universidade onde se realizem atividades programadas 

vinculadas à respectiva Unidade, e o Conselho Universitário, nos demais âmbitos, 

na própria Universidade ou em locais externos onde se realizem atividades 

programadas por esta, quando puníveis com suspensão por até 30 (trinta) dias; 

IV - o Conselho Universitário, nas infrações ocorridas no âmbito de toda a 

Universidade ou em quaisquer locais onde se realizem atividades programadas por 

esta, quando puníveis com suspensão por 1 (um) período letivo ou com 

desligamento. 

Parágrafo único - A autoridade pessoalmente ofendida fica impedida de participar do 

procedimento disciplinar, em qualquer de suas fases, como agente apurador de fatos ou 

aplicador de sanção, sendo substituída pela autoridade ou órgão imediatamente superior. 

Art. 288. Caberá ao Reitor toda a competência não definida nesta Seção. 

Art. 289. Na aplicação das penas serão observadas as seguintes prescrições: 

I - as autoridades ou órgãos competentes e as instâncias recursais deverão 

considerar a gravidade do ato caracterizado como infração, o nível da autoridade, 

instituição ou pessoa ofendida e os antecedentes do infrator; 

II - poderão as mesmas autoridades ou órgãos, fundamentadamente, à vista de 

circunstâncias que considerarem atenuantes, aplicar pena menor que as de sua 

alçada, dentre as previstas no artigo 286; 

III - é assegurado amplo direito de defesa, devendo os procedimentos recursais 

observar as disposições pertinentes deste Regimento Geral; 

IV - os recursos interpostos terão efeito suspensivo, enquanto pendentes de 

decisão no âmbito da Universidade; 

V - da apreciação dos recursos poderá resultar a manutenção ou reforma da 

decisão anterior; neste último caso a pena será reduzida para outra, dentre as 

previstas no artigo 268, ou será decretada a absolvição do recorrente; 
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VI - as penalidades previstas nos incisos do artigo 268, salvo a de advertência, 

serão precedidas de processo disciplinar, realizado por comissão instituída pelo 

Diretor, nos casos de infração cometida no âmbito de sua Unidade ou em locais 

externos à Universidade onde se realizem atividades programadas vinculadas à 

respectiva Unidade, e pelo Reitor, nos demais âmbitos, na Universidade ou em 

locais externos onde se realizem atividades programadas por esta; a comissão será 

integrada pelo menos por maioria de membros do corpo docente; 

VII - a pena de advertência será aplicada oralmente na presença de pelo menos 

uma testemunha e as demais o serão mediantes portarias especiais, encaminhadas 

aos interessados e publicadas em quadro de avisos da Unidade-sede dos 

respectivos cursos, respeitado o prazo para interposição de recurso; sendo 

interposto recurso, será aguardada a decisão final; 

VIII - não poderá obter grau, transferência ou trancamento de matrícula o aluno 

sujeito a processo disciplinar, até a sua conclusão e cumprimento de seus efeitos. 

Art. 290. As penalidades de que trata o artigo 286 serão registradas na Diretoria de 

Registro e Controle Acadêmico, para caracterizar antecedentes, devendo cada caso, 

exceto os de advertência, ser transcrito no histórico escolar do infrator. 

Parágrafo único - Não ocorrendo reincidência na prática de faltas punidas com as penas 

de advertência ou de repreensão, transcorrido o prazo de 1 (um) ano, será cancelado o 

registro da sanção pelo Diretor da Unidade em que o aluno estiver matriculado, sendo 

que, ao final do curso, nestes casos e nos de suspensão, a requerimento do interessado, 

poderá o Diretor, quando a sanção tiver sido aplicada no âmbito da respectiva Unidade, 

ou, nas demais hipóteses, a autoridade que a tenha aplicado, determinar esta 

providência. 

CAPÍTULO III: DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 
 

Art. 291.  O quadro técnico-administrativo da UNILAB é composto pelos servidores de 

carreira de nível superior, de nível médio e de nível de apoio do seu quadro permanente, 

integrantes da carreira dos cargos técnico-administrativos em educação.  

 

Art. 292. O ingresso na carreira dos cargos técnico-administrativos far-se-á por 

concurso público, em conformidade com a legislação vigente.  

 

Art. 293. Os servidores técnico-administrativos serão lotados em Unidades Acadêmicas 

ou Administrativas, conforme necessidades avaliadas pela Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas (COGEP), ouvidas as respectivas Unidades.  
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Art. 294. O servidor técnico-administrativo poderá ser removido de setor, de acordo 

com as necessidades institucionais, suas habilidades e competências estabelecidas pelas 

diretrizes de desenvolvimento de pessoal integrante do plano de carreira dos cargos 

técnico-administrativos da UNILAB, ouvidas as Unidades interessadas.  

 

Art. 295. O provimento dos cargos da carreira de técnico administrativo é de 

competência do(a) Reitor(a), observadas as normas legais vigentes.  

 

Art. 296.  Os procedimentos para abertura de concurso público serão previstos em 

resolução do Conselho Universitário, em conformidade com a legislação em vigor, 

devendo conter o edital e o plano de concurso.  

 

Art. 297. São consideradas atividades do pessoal técnico e administrativo: 

I – as relacionadas com a permanente manutenção e adequação do apoio técnico, 

administrativo e operacional necessário ao cumprimento dos objetivos 

institucionais; 

II – as inerentes ao exercício de direção, chefia, coordenação, assessoramento e 

assistência, na própria Instituição. 

Art. 298. Os servidores técnico-administrativos cumprirão jornada de trabalho fixada 

em razão das atribuições pertinentes ao cargo, respeitada a duração máxima do trabalho 

semanal de quarenta horas. 

Parágrafo único. Em casos em que a legislação específica, de direito público, estabeleça 

diferente jornada de trabalho, esta será assegurada. 

 

Art. 299.  Aos servidores técnico-administrativos serão assegurados os direitos inerentes 

a sua condição, especificamente os de representação, associação e sindicalização. 

 

Art. 300. As diretrizes para o desenvolvimento profissional dos servidores técnico-

administrativos serão definidas em resolução do Conselho Universitário, de acordo com 

o respectivo plano de carreira.  

 

Art. 301.  Fica garantido aos servidores técnico-administrativos o direito à liberação de 

carga horária para realização de cursos de Pós-Graduação, conforme Resolução do 

CONSUNI.  

 

Art. 302.  A UNILAB poderá destinar bolsa de capacitação e/ou qualificação, conforme 

disponibilidade de dotação orçamentária, aos técnicos administrativos que cursarem 

Pós-Graduação stricto sensu.  
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Art. 303. É assegurado ao pessoal técnico e administrativo o afastamento para 

capacitação, aperfeiçoamento e qualificação, prestação de colaboração temporária a 

outras instituições e comparecimento a congressos e reuniões relacionados com sua 

atividade, de acordo com as disponibilidades institucionais. 

Parágrafo único. A autorização para os afastamentos previstos no caput será concedida 

nos termos de Resolução Complementar do Conselho Universitário e legislação vigente. 

 

Art. 304. A Universidade manterá plano de desenvolvimento do pessoal técnico e 

administrativo, mediante realização de programas permanentes destinados a promover 

sua capacitação. 

 

Art. 305. A concessão de outras vantagens e benefícios aos servidores técnico-

administrativos obedecerá à legislação vigente e ao estabelecido em resolução 

específica.  

Art. 306.  O corpo de servidores técnico-administrativo discente terá representação, com 

direito a voz e voto, nos colegiados, bem como nas comissões instituídas na 

Universidade para tratar de matéria de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 307.  As representações dos pessoal técnico-administrativo nos Conselhos serão 

eleitas por seus pares, com os respectivos suplentes, respeitada a proporção de até 15% 
(quinze por cento) dos membros dos Conselhos;  

Art. 308. A Universidade procederá, quando necessária, a readaptação do servidor 

técnico e administrativo. 

Parágrafo único – Quando o cálculo da representação apresentar fração, o número de 

representantes será o número inteiro imediatamente superior, sempre que este número 

não ultrapassar 15% (quinze por cento) do total dos membros do órgão. 

Art. 309. O servidor técnico e administrativo poderá, sempre com a aquiescência dos 

órgãos diretamente interessados, ser removido de uma para outra Unidade, órgão ou 

setor, observada sua habilitação e especialidade e a necessidade do serviço. 

Parágrafo único - A remoção poderá ocorrer: 

I - por solicitação do órgão a que pertence o servidor; 

II - por solicitação do órgão onde o servidor terá exercício; 

III - a pedido do servidor. 

Art. 310. O servidor técnico e administrativo federal poderá ser transferido para a 

Universidade, ou desta para qualquer outra Instituição Federal, observada a legislação 

vigente. 
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Art. 311. A dispensa dos servidores técnicos e administrativos ocorrerá nos termos da 

legislação vigente. 

Art. 312. Os técnicos administrativos serão avaliados periodicamente, conforme a 

legislação vigente e as demais normas definidas pelo CONSUNI. 

Art. 313.  Deverá existir uma Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo 

(CPPTA) composta por servidores integrantes do Plano de Carreira, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

SEÇÃO I: DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO (CPPTA) 

 

Art. 314. A Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo, órgão de 

assessoramento incumbido de acompanhar a execução da política de pessoal a que se 

refere, estabelecida pela Universidade, tem vinculação direta ao Reitor ou Reitora, com 

a seguinte composição: 

I - 6 (seis) representantes, e respectivos suplentes, sendo 2 (dois) eleitos pelos 

servidores de nível de apoio, 2 (dois) pelos de nível médio e 2 (dois) pelos de 

nível superior; 

II - 2 (dois) representantes, e respectivos suplentes, designados pelo Reitor dentre 

os servidores técnicos e administrativos. 

§ 1º.  Os integrantes da Comissão terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a 

recondução, sendo-lhes vedado integrar colegiado superior da Universidade, bem 

como ocupar função comissionada. 

§ 2º.  O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pela Comissão, com mandato 

de 1 (um) ano, permitida a recondução. 

Art. 315. As atribuições e funcionamento da CPPTA serão especificados em regimento 

próprio, respeitada a legislação vigente. 

 

SEÇÃO II: DO REGIME DISCIPLINAR DO DOCENTE E DO SERVIDOR 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 316. O pessoal docente e o técnico e administrativo da Universidade, sem prejuízo 

das prescrições estabelecidas na legislação vigente, está sujeito às seguintes penas 

disciplinares: 

I - advertência; 

II - repreensão; 

III - suspensão; 
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IV - destituição de função; 

V - demissão; 

VI - rescisão contratual, por justa causa. 

 

Art. 317.  As penalidades capituladas no artigo anterior serão aplicadas da seguinte 

forma: 

I - advertência, por transgressão de prazos regimentais, ou falta de 

comparecimento a atividades acadêmicas e administrativas, para as quais tenha 

sido formalmente convocado, salvo justificação aceita a critério do dirigente que 

fez a convocação, sem prejuízo do previsto no artigo 4º. e parágrafos deste 

Regimento Geral; 

II - repreensão ou suspensão por até 08 (oito) dias: 

a) por falta de comparecimento ao trabalho por mais de 8 (oito) dias 

consecutivos, sem causa justificada; 

b) na reincidência nas faltas previstas no inciso I; 

c) por desacato a determinações das autoridades universitárias; 

d) por ofensa pessoal a qualquer membro da comunidade universitária; 

e) por desrespeito a qualquer disposição explícita do Estatuto, deste Regimento 

Geral ou de quaisquer outras normas da Universidade; 

 

III - suspensão de até 30 (trinta) dias: 

a) por falta de cumprimento, sem justificativa, de atividades específicas, 

programa ou plano de trabalho a seu cargo, bem como por ausência a 15 % 

(quinze por cento) da carga prevista para a disciplina; 

b) na reincidência em qualquer das alíneas do inciso anterior; 

 

IV - destituição de função: 

a) por incorrência nas penas previstas no item III; 

b) por desídia no exercício da função para a qual foi designado ou eleito; 

V - demissão ou rescisão contratual, por justa causa: 

a) por abandono do cargo; 

b) por desídia no cumprimento de seus deveres funcionais. 

 

Art. 318. A reincidência na falta de que trata a alínea "a" do inciso III, do artigo 

anterior, poderá ser punida com a demissão ou a rescisão contratual, por justa causa. 

 

Art. 319. São competentes para aplicar as penas referidas no artigo 317 as seguintes 

autoridades, nas respectivas jurisdições: 
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I - o chefe imediato, nos casos de advertência e repreensão; 

II - o Reitor, o Pró-Reitor ou Diretor de órgão acadêmico ou administrativo, ou 

autoridade equivalente, para a pena de suspensão de até 8 (oito) dias; 

III - os órgãos de deliberação superior da Universidade, o Reitor, o Pró-Reitor, a 

Congregação da Unidade, ou o Colegiado Superior de Unidade Especial, para a 

pena de suspensão superior a 8 (oito) dias e de destituição de função; 

IV - o Conselho Universitário ou o Reitor, para a pena de demissão e rescisão 

contratual, por justa causa. 

§ 1º.  A autoridade pessoalmente ofendida fica impedida de participar do 

procedimento disciplinar em qualquer de suas fases, como agente apurador de 

fatos ou aplicador de sanção, sendo substituída pela autoridade ou órgão 

imediatamente superior. 

§ 2º.  Poderão as mesmas autoridades ou órgãos, fundamentadamente, à vista de 

circunstâncias que considerarem atenuantes, aplicar pena menor que as de sua 

alçada, dentre as previstas no artigo 299. 

Art. 320.  Na aplicação das penas previstas nesta Seção serão observadas as seguintes 

prescrições: 

I - a advertência será feita oralmente na presença de pelo menos uma testemunha, 

não se aplicando em casos de reincidência, devendo ser registrada no 

Departamento de Pessoal, exclusivamente para efeito de caracterizar antecedentes; 

II - a suspensão implicará no afastamento do docente ou do servidor técnico ou 

administrativo do seu cargo ou função, sem percepção de vencimento, salário ou 

gratificação por período não inferior a 3 (três) nem superior a 30 (trinta) dias; 

III - as penas de repreensão, suspensão, destituição de função, demissão e rescisão 

contratual, por justa causa, serão aplicadas mediante portarias especiais; 

IV - a aplicação da pena de repreensão, suspensão, destituição de função, 

demissão e rescisão contratual, por justa causa, constará obrigatoriamente dos 

assentamentos de quem sofreu a sanção; 

V - as penas disciplinares serão aplicadas de acordo com a gravidade da falta, 

considerados os antecedentes do interessado. 

Parágrafo único - Será sempre assegurado pleno direito de defesa. 

 

Art. 321.  A aplicação da pena de demissão ou rescisão contratual, por justa causa, será 

feita de acordo com as conclusões de inquérito administrativo a cargo da comissão. 

  

TÍTULO VII: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

TRANSITÓRIAS 
 



REGIMENTO GERAL 

82 

 

Art. 322. O CONSUNI e os Conselhos das Unidades Acadêmicas poderão expedir, 

sempre que necessário, regulamentações destinadas a complementar as disposições 

deste Regimento Geral, dentro dos limites de suas respectivas competências. 

 

Art. 323.  A Universidade articular-se-á com instituições nacionais e internacionais no 

sentido de promover o intercâmbio de servidores e discentes de modo a atender os 

propósitos relacionados com os seus objetivos e funções institucionais. 

 

Art. 324.  Nos termos da legislação pertinente, os docentes ocuparão 70% (setenta por 

cento) dos assentos dos órgãos colegiados dos quais participem segmentos da 

comunidade institucional, local e regional, inclusive nos que tratarem da elaboração e 

modificações estatutárias e regimentais. 

 

Art. 325.  Nas eleições da Universidade, havendo empate, ter-se-á por eleito o docente 

mais antigo no Magistério e, entre os de igual antiguidade, o mais idoso. 

 

Art. 326.  Nos empates verificados em eleições do corpo discente, considerar-se-á eleito 

o estudante que apresente a maior carga horária do seu Curso e, persistindo o empate, o 

de mais idade. 

Art. 327.  Os representantes das Unidades Acadêmicas, das Coordenações dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação, dos corpos docente, discente e técnico-administrativo em 

educação e das demais representações nos colegiados da Universidade serão escolhidos 

em escrutínio secreto, com votação uninominal. 

 

Art. 328. Afora a hipótese de imperativo legal, este Regimento somente poderá ser 

modificado pelo CONSUNI, por iniciativa do Reitor ou por requerimento de 2/3 (dois 

terços) dos seus membros. 

 

Art. 329. A Administração Superior deverá adotar todas as medidas administrativas 

necessárias para a implantação imediata deste Regimento, devendo o CONSUNI 

promover as ações necessárias à adequação da vida universitária ao presente Regimento. 

 

Art. 330. Os casos omissos serão dirimidos pelo CONSUNI. 

 

 

 


