
REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA - UNILAB 
 

PROPOSTA DA COMISSÃO DO REGIMENTO A SER DISCUTIDA 

E AVALIADA POR MEIO DE                                               

AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICAS 

 

TÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 
Art. 1º. O presente Regimento Geral disciplina e regulamenta os aspectos de 

organização e funcionamento comuns aos diversos órgãos, administração superior, 

unidades acadêmicas, demais instâncias deliberativas, e serviços da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), complementando seu 

Estatuto.  

 

Parágrafo Único – As normas deste regimento serão suplementadas pelos regimentos 

internos da reitoria, das unidades acadêmicas, dos demais órgãos de apoio e pelas 

resoluções do conselho universitário da UNILAB, elaborados para detalhar o 

funcionamento de órgãos, unidades e subunidades. 

 

§1
o
 Os regimentos internos deverão respeitar as disposições constantes na 

legislação aplicável, no estatuto e no presente regimento geral. 

§2º Os regimentos das unidades acadêmicas e dos campi serão submetidos à 

apreciação e à aprovação do conselho universitário (Consuni).  

§3º Os regimentos das subunidades acadêmicas serão aprovados pelos conselhos 

das respectivas unidades. 

 

TÍTULO II – DA ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL 

 

CAPÍTULO I: DO PATRIMÔNIO 

Art. 2º. A Universidade administrará e utilizará democraticamente o seu patrimônio, 

mantendo o registro ou a escrituração e o controle regular do patrimônio e suas 

alterações, exercendo a transparência ativa e viabilizando a descentralização, a 

participação e o controle social, nos termos do Estatuto da UNILAB e da legislação 

vigente. 



Art. 3º. O Conselho Universitário, por meio de Resolução Complementar, poderá 

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

patrimônio, nos termos do Estatuto da UNILAB. 

Art.4º. A responsabilidade pela administração do patrimônio da Universidade é da 

administração superior, observando sempre as prescrições legais e regulamentares 

aplicáveis a cada caso. 

Art.5º. A Universidade poderá alienar, permutar e adquirir bens imóveis, visando à 

valorização do seu patrimônio, dependendo de aprovação do Conselho Universitário 

(CONSUNI), por quórum qualificado, e ouvido o Conselho de Curadores. 

Art. 6º. 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 II: DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO URBANA, FÍSICA E 

TERRITORIAL 

Art.7º. A UNILAB promoverá a participação das sociedades civis e políticas dos 

municípios onde a Universidade está instalada no planejamento urbano, físico e 

territorial da Universidade. 

Art.8º. O Plano Diretor Urbano, Físico e Territorial é o instrumento integrador do 

planejamento e da gestão urbana, física e territorial da UNILAB. 

§1º. O Plano Diretor Urbano, Físico e Territorial deverá ser elaborado através de 

ampla participação da comunidade acadêmica e da sociedade, nos termos de 

Resolução aprovada pelo CONSUNI. 

§2º. O Plano Diretor Urbano, Físico e Territorial considerará em suas avaliações, 

diagnósticos e proposições referentes a questões de engenharia, ambientais, físico-

geográficas, urbanísticas e socioespaciais em diferentes escalas territoriais. 

§3º. O Plano Diretor Urbano, Físico e Territorial promoverá os direitos urbanos e 

a sustentabilidade em suas variadas dimensões, em consonância com a legislação 

vigente. 

§4º. O Plano Diretor Urbano, Físico e Territorial deve efetivar diagnósticos, 

identificando e/ou prevendo características, demandas e impactos urbanos, físicos 

e territoriais. 

§5º. Para os problemas identificados, devem ser indicadas potenciais soluções no 

rol de políticas, mecanismos e instrumentos jurídicos, financeiros e urbanísticos 

que compõem a legislação, as políticas e os sistemas vigentes. 

Art.9º. A Comissão Permanente de Planejamento Urbano, Físico e Territorial da 

UNILAB detém caráter consultivo, exercendo o papel de formulação de políticas 

institucionais, de planejamento urbano, físico e territorial e de elaboração, 

acompanhamento e monitoramento do Plano Diretor Urbano, Físico e Territorial. 



§1º. A Comissão Permanente de Planejamento Urbano, Físico e Territorial da 

UNILAB será composta por representações de docentes, discentes, técnico-

administrativos eleitos por cada segmento, por representações de cada município 

onde a Universidade está instalada, por representações de cada campi e por 

representações da Pró-Reitoria de Planejamento e da Pró-Reitoria de 

Administração. 

§2º. A Comissão Permanente de Planejamento Urbano, Físico e Territorial da 

UNILAB disporá da estrutura necessária aos trabalhos, reunindo-se 

ordinariamente a cada dois meses, e extraordinariamente quando necessário. 

 

CAPÍTULO III: DA DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 

Art.10. O CONSUNI decidirá sobre descentralização orçamentária, envolvendo 

programação e execução financeira, definindo rubricas que serão descentralizadas e 

critérios para alocação setorial dos recursos. 

§1º. – As decisões do CONSUNI que instituam ou modifiquem descentralização 

orçamentária e financeira, inclusas rubricas e critérios de alocação setorial, serão 

obrigatoriamente precedidas de ampla publicidade e debate público na 

comunidade acadêmica e na sociedade. 

§2º. – Resolução do CONSUNI regulamentará a ampla publicidade e o debate 

público na comunidade acadêmica e na sociedade, visando instituição ou 

modificação de descentralização orçamentária e financeira. 

 

CAPÍTULO IV: DOS REGIMES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E 

CONTÁBIL 

Art.11. O orçamento da Universidade será uno, coincidindo o exercício financeiro com 

o ano civil. 

Art.12. A proposta orçamentária da Universidade será remetida ao órgão responsável na 

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

depois, encaminhada ao Conselho de Curadores e ao Conselho Universitário 

(CONSUNI). 

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.13. 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. 14. 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.15. O orçamento destinado à concessão de diárias e passagens para docentes, 

discentes e técnico-administrativos das Unidades Acadêmicas, para a participação em 

eventos, será gerenciado pelas Unidades Acadêmicas, observando as normas e 

Resoluções vigentes. 

Parágrafo único – As Unidades Acadêmicas deverão estabelecer critérios específicos 

para a concessão de que trata o artigo. 

Art.16. 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. 

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 ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 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 

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 respectivas despesas. 

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 Institucional (PDI), respeitando-se os critérios e 

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

Orçamentárias do Governo Federal. 

 

TÍTULO IV: DO REGIME DIDÁTICO E CIENTÍFICO 

 

CAPÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

As atividades da UNILAB serão exercidas nos campos do Ensino, da Pesquisa e 

da Extensão. 

Art. 122. O controle das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no plano da 

administração superior fica a cargo das: 

I - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, no que concerne ao ensino de graduação; 

II - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no âmbito da pós-graduação e da 

pesquisa; 

III - Pró-Reitoria de Extensão, relativo à extensão universitária. 

Parágrafo Único – A jurisdição normativa das atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão é privativa do Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONSEPE) 

ressalvados os casos de competência do Conselho Universitário, ficando a coordenação, 

execução e o controle das atividades, no nível de administração setorial, a cargo dos 

órgãos deliberativos e executivos dos respectivos institutos. 

Art. 123. As unidades deverão planejar suas atividades por período letivo, com prazo 

mínimo a ser estipulado em regimento interno, de modo que fiquem explicitamente 

distribuídos os encargos a serem atribuídos aos docentes, e técnicos de laboratório, 

quando for o caso, definidos os planos de ensino de cada disciplina. 

 

CAPÍTULO II: DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

SEÇÃO I: DISPOSIÇÕES BÁSICAS 

Art. 124. Os cursos de graduação serão instituídos a partir de projetos oriundos do 

Instituto interessado, devendo ser aprovados, em primeira instância, pelo respectivo 

Conselho da Unidade Acadêmica e pelas instâncias superiores, obedecendo aos 

seguintes requisitos mínimos: 

I - comprovação de viabilidade, considerando os seguintes aspectos: 

  a) capacidade de absorção dos futuros profissionais pelo mercado de trabalho; 

  b) disponibilidade de recursos materiais e humanos para sua manutenção; 



     c) compatibilidade dos objetivos do curso com a política nacional de educação e a 

missão específica da Universidade; 

d) adequação aos interesses da comunidade; 

  e) plano curricular; 

 f) pertinência no contexto das demais atividades do Instituto proponente e da 

Universidade. 

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

formato previsto pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação e suas diretrizes 

curriculares. 

Parágrafo Único - Além dos cursos correspondentes às profissões reguladas em lei, a 

Universidade poderá organizar outros para atender às exigências da sua programação 

específica e fazer face às peculiaridades do mercado de trabalho regional e das 

necessidades dos países parceiros. 

Art. 126. A Universidade poderá organizar cursos profissionais de curta duração 

destinados a proporcionar habilitação intermediária de grau superior. 

Art. 127. Nos cursos que habilitem à obtenção de diplomas, capazes de assegurar 

capacitação para o exercício profissional, serão observados a duração e currículo 

mínimo fixado pelo Conselho Federal de Educação do Brasil. 

Art. 128. A coordenação geral dos cursos de graduação na Universidade caberá, no 

plano executivo, ao Pró-Reitor de Graduação e, no plano deliberativo, ao Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

Art. 129. A coordenação didático-científica dos cursos de graduação, em plano 

deliberativo, ficará a cargo dos Colegiados de Curso. 

Art. 130. O processo de criação, desmembramento ou extinção de um curso de 

graduação deverá ter início no Instituto ao qual está vinculado, ouvidos o Conselho do 

respectivo instituto, a Pró-Reitoria de Graduação e mediante deliberação do Conselho 

Universitário. 

Art. 131. A Universidade poderá extinguir ou desativar temporariamente qualquer curso 

de graduação. 

Art. 132. Compete à Pró-Reitoria de Graduação prestar assessoramento didático-

pedagógico durante a elaboração do projeto de criação do curso, considerando parecer 

do Conselho de Ensino. 

Art. 133. O ato de criação de cursos de graduação implicará em autorização para 

funcionamento, devendo a respectiva coordenação tomar as medidas necessárias para o 

seu reconhecimento pelo Conselho Nacional de Educação do Brasil. 

§ 1º Dar-se-á a extinção de um curso se verificada a inviabilidade deste ou quando 

não permaneçam válidos os motivos que justificaram sua criação. 



§ 2º Considera-se a desativação temporária do curso o não oferecimento de vagas 

para o ingresso de novos alunos, enquanto o processo de reorganização e 

funcionamento estiver em avaliação. 

SEÇÃO II: DOS CURRÍCULOS 

Art. 134. Os currículos dos cursos de graduação compreendem: 

I – disciplinas comuns 

II - disciplinas regulares; 

III - disciplinas complementares. 

 

§ 1º As disciplinas comuns contemplam os seguintes conteúdos: 

I. Estudo compreensivo sobre a Lusofonia; 

II. Introdução à Vida Universitária; 

III. Língua Portuguesa. 

§ 2º As disciplinas regulares são as resultantes das matérias fixadas pelo Conselho 

Nacional de Educação do Brasil para as várias modalidades de cursos e terão 

caráter obrigatório. 

§ 3º São complementares as disciplinas acrescidas ao currículo mínimo, e poderão 

ser: 

I - obrigatórias; 

II - optativas. 

§ 4º São complementares obrigatórias as disciplinas que forem consideradas 

indispensáveis à formação básica e profissional. 

§ 5º As disciplinas complementares optativas são aquelas que se destinam a 

proporcionar cultura geral ou ampliar conhecimentos específicos. 

Art. 135. As disciplinas comuns compõem a primeira fase das atividades ministradas 

nos cursos de graduação e tem duração de até 2 (dois) períodos letivos. 

Art. 136. As disciplinas comuns são coordenadas administrativamente pela Pró-Reitoria 

de Graduação (PROGRAD) e academicamente pelos Institutos e colegiados de cursos. 

§ 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; 

 



Art. 137. Na organização curricular serão observadas as seguintes normas: 

I - não poderá ser omitida do currículo pleno qualquer disciplina resultante do 

mínimo fixado pelo Conselho Nacional de Educação do Brasil; 

II - o ensino das disciplinas regulares não poderá ocupar menos de 50% 

(cinquenta por cento) do tempo útil determinado para a duração do curso; 

III - a estrutura curricular distinguirá as disciplinas comuns, as regulares, as 

complementares obrigatórias e optativas; 

IV - a duração dos cursos de graduação será expressa em horas-aula, indicando-se 

os limites mínimo e máximo de sua integralização, na forma fixada pelo Conselho 

Nacional de Educação do Brasil, ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade, com relação aos cursos que não tenham os mínimos de 

conteúdo e duração estabelecidos por aquele Conselho; 

V - no desdobramento em disciplinas, levar-se-á em conta a amplitude da matéria, 

seus objetivos e a necessidade de compatibilização com o regime de divisão do 

ano letivo; 

VI - serão considerados nos currículos os pré-requisitos, que se definam como o 

estudo prévio, com aproveitamento, de uma ou mais disciplinas;  

VII - para o fim de controle acadêmico, as disciplinas serão codificadas com sigla 

e número que as identifiquem. 

Art. 138. A instância colegiada competente definirá o total de carga horária para cada 

curso, levando em consideração a Legislação vigente. 

SEÇÃO III: DA EXECUÇÃO CURRICULAR 

Art. 139. A execução curricular far-se-á em 2 (dois) períodos de 100 (cem) dias de 

duração de trabalhos escolares efetivos, excluídos o tempo reservado a provas e a outras 

atividades previstas no calendário universitário. 

Art. 140. No intervalo dos períodos letivos poderão ser desenvolvidas atividades 

curriculares, em regime intensivo. 

Art. 141. O período letivo complementar terá duração mínima de 50 (cinqüenta) dias de 

trabalhos acadêmicos efetivos e funcionará com os seguintes objetivos: (adequar para o 

TIAC) 

I - utilizar os recursos materiais e humanos disponíveis no recesso acadêmico; 

II - complementar a programação didática dos períodos regulares, nos casos de: 

a) insuficiência da capacidade instalada da unidade acadêmica para atender a 

demanda real aluno/disciplina, constatada por ocasião da matrícula; 

b) redução de demanda potencial para o período letivo seguinte; 

c) normalização do fluxo de integralização curricular. 



Art. 142. A fim de obter a graduação, o aluno deverá integralizar o total de horas-aula 

correspondentes à duração mínima do currículo respectivo, não sendo permitido 

computar para esse efeito: 

I - provas e exames para suprir infrequência às aulas ou atividades equivalentes; 

II - estudos e exercícios de iniciativa individual; 

III - estágios supervisionados curriculares, no que excedam a 1/10 (um décimo) 

do número de horas fixadas para o curso, ressalvados os casos previstos na 

legislação. 

Art. 143. Será responsabilizado, sujeitando-se a sanção disciplinar, o docente que, sem 

justa causa, a critério do Conselho acadêmico, deixar de cumprir o plano de ensino em 

sua totalidade, cabendo à unidade acadêmica assegurar, em qualquer caso, a sua 

execução integral. 

 

SEÇÃO IV: DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

Art. 144. A verificação do rendimento acadêmico será feita por período letivo, em cada 

disciplina, compreendendo: 

I - apuração de frequência às atividades didáticas; 

II - avaliação do aproveitamento acadêmico. 

Art. 145. Será considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtiver 75% 

(setenta e cinco por cento) da frequência às atividades didáticas respectivas 

programadas no período letivo. 

Parágrafo Único – Não haverá abono de faltas, ressalvados os casos previstos em 

legislação específica. 

Art. 146. O aproveitamento acadêmico será avaliado através de acompanhamento 

contínuo do desempenho do aluno e, especialmente, dos resultados obtidos nas 

avaliações. 

Parágrafo Único – Consideram-se avaliações: 

I - exames parciais; 

II - exame final. 

Art. 147. Consideram-se exames parciais as verificações realizadas ao longo do período 

letivo, para avaliação progressiva do aproveitamento do aluno. 

Art. 148. O exame final constará de prova, após o encerramento do período letivo, 

abrangendo, preferencialmente, o conjunto do conteúdo programático da disciplina, não 

podendo, em qualquer caso, ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) desse conteúdo. 

Art. 149. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão expedirá normas complementares 

às estabelecidas nesta Seção, sobre: 



I - modalidades, número e periodicidade dos exames parciais; 

II - critério de aprovação; 

III - média mínima de aprovação para efeito de isenção do exame final; 

IV - não habilitação do aluno para se submeter ao exame final. 

Art. 150. Nos casos previstos em lei, será permitido um regime de exercícios 

domiciliares, segundo normas expedidas pelo conselho universitário, ouvidos os 

Colegiados dos Cursos. 

 

CAPITULO III 

Da Admissão aos Cursos de Graduação 

 

SEÇÃO I: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 151. A admissão aos cursos de graduação ministrados pela Universidade far-se-á 

após aprovação e classificação em processo seletivo específico e estabelecido em 

resolução, para os candidatos brasileiros e para os candidatos estrangeiros oriundos dos 

países parceiros. 

Parágrafo Único – Poderão ser admitidos em curso de graduação, independentemente de 

processo seletivo, candidatos já graduados em nível superior. 

Art. 152. A admissão de alunos estrangeiros far-se-á dentro do limite de vagas, 

especialmente oferecidos pela Universidade, e observados os termos do convênio 

específico. 

Art. 153. A admissão de graduados poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

I - para realizar novo curso de graduação; 

II - para obter mediante a complementação de estudos: 

a) a licenciatura plena respectiva, no caso de licenciados em curso de curta 

duração; 

b) nova habilitação do mesmo curso; 

c) o bacharelado, se o candidato já possui a licenciatura respectiva, e vice-versa; 

Parágrafo Único – Em qualquer dos casos citados, caberá ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão fixar o número de vagas e decidir sobre os critérios de seleção. 

 

SEÇÃO II: DO PROCESSO SELETIVO 



Art. 154. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade expedirá as 

normas e os procedimentos a serem adotados na realização dos processos seletivos, 

atendida a legislação específica. 

Art. 155. A administração dos processos seletivos, em todas as suas fases, caberá a uma 

comissão permanente constituída pelo Reitor. 

 

SEÇÃO III: DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Art. 156. Considera-se o aproveitamento de estudos, para os fins previstos neste 

Regimento Geral, a dispensa de disciplinas cursadas anteriormente, com 

aproveitamento, pelo candidato. 

Art. 157. Ocorrerá o aproveitamento de estudos: 

I - na matrícula por transferência, nos casos previstos em lei e neste Regimento 

Geral; 

II - na admissão de candidato já diplomado em curso superior; 

III - no ingresso de alunos estrangeiros mediante convênio cultural do Brasil com 

outros países; 

IV - no reingresso de alunos da Universidade mediante novo processo seletivo; 

V - no ingresso de alunos de outra instituição de ensino superior no que 

concernem as disciplinas nela cursadas. 

Parágrafo Único – O conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade expedirá 

normas complementares sobre aproveitamento de estudos, atendidos o disposto neste 

Regimento e na legislação específica. 

 

SEÇÃO IV: DA MATRÍCULA 

Art. 158. A admissão aos cursos de graduação far-se-á pela matrícula institucional, 

através da qual o candidato, após apresentar a documentação exigida, se vincula à 

Universidade, recebendo um número de matrícula que o identificará como aluno. 

§ 1º A matrícula institucional será feita no órgão central de controle acadêmico, 

constituindo condição para a realização da primeira matrícula em disciplinas. 

§ 2º A matrícula em disciplinas será realizada por período letivo, nas 

Coordenações de Curso, e obrigatoriamente orientado por docentes especialmente 

designados para esse fim. 

Art. 159. O fluxo de integralização do currículo de cada curso de graduação deverá ser 

elaborado de forma que a oferta de disciplinas para a matrícula de cada período letivo se 

faça dentro de um ritmo de execução curricular que leve o aluno a concluir seu curso em 

tempo total que não seja aquém do limite mínimo nem ultrapasse o máximo 

estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação ou pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, conforme o caso. 



Art. 160. A matrícula far-se-á em disciplinas organizadas pela Coordenação de Curso 

para cada período letivo, com o fim de proporcionar ao aluno o ritmo de execução 

curricular a que se refere o artigo anterior. 

Art. 161. Será permitido o trancamento da matrícula em até 50% (cinquenta por cento) 

das disciplinas em que o aluno estiver matriculado, durante a primeira metade do 

período letivo, vedado o trancamento da mesma disciplina mais de 3 (três) vezes. 

Art. 162. O trancamento de matrícula no curso corresponderá à interrupção de estudos e 

poderá ser concedido, mediante solicitação do aluno, por prazo não superior a 2 (dois) 

períodos letivos consecutivos ou 4 (quatro) alternados. 

Art. 163. Será cancelada a matrícula institucional, por abandono de curso, do aluno que: 

I - deixar, antes de terminado o prazo de interrupção de estudos concedido, de 

requerer sua prorrogação; 

II - deixar de matricular-se em disciplinas no período letivo subsequente àquele 

em que terminar o prazo referido no inciso anterior; 

III - deixar de matricular-se em disciplinas durante 2 (dois) períodos letivos 

consecutivos; 

IV – matriculado no primeiro período do curso, deixar de frequentar as aulas nos 

primeiros 15(quinze) dias. 

§ 1º Verificada qualquer das hipóteses deste artigo, o órgão central de controle 

acadêmico fará publicar edital em que se fixe prazo para que o aluno regularize sua 

situação, findo o qual será efetuado o cancelamento da matrícula respectiva. 

§ 2º Será cancelada, igualmente, a matrícula do aluno que for reprovado 3 (três) vezes 

numa mesma disciplina. 

Art. 164. O aluno com matrícula cancelada, nos termos do artigo anterior e que tenha 

aproveitamento com coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 6 (seis), 

ou que tenha integralizado 75% (setenta e cinco por cento) ou mais do currículo, poderá 

requerer reabertura de matrícula por uma vez, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

data do recebimento da comunicação do cancelamento. 

Art. 165. Admitir-se-á o cancelamento de matrícula em qualquer tempo, por solicitação 

do aluno, correspondendo à sua desvinculação do curso. 

Art. 166. Será permitida, existindo vaga, a frequência em disciplinas isoladas, para 

complementação ou utilização de conhecimentos, a portadores de curso superior ou a 

alunos desta instituição. 

§ 1º A frequência de que trata este artigo não vincula o aluno a curso de graduação da 

Universidade, assegurando direito exclusivamente a declaração de frequência. 

§ 2º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão expedirá normas complementares 

sobre o sistema de frequência em disciplinas isoladas. 

 

 



SEÇÃO V: DA TRANSFERÊNCIA 

Art. 167. Será permitida a transferência de aluno, existindo vaga e nos termos da 

legislação específica: 

I - de instituição de ensino superior, nacional ou estrangeira, para esta 

Universidade, para prosseguimento de estudos do curso iniciado na IES de origem 

ou curso afim; 

II - desta Universidade para outras instituições de ensino superior a pedido do 

interessado e qual se faça juntada de documento oficial comprovando a oferta de 

vaga. 

Parágrafo Único – Somente será fornecida pela Universidade declaração de vaga, e se 

aceitará transferência de outra instituição de ensino superior, quando o interessado tiver 

cursado, pelo menos, 2 (dois) períodos letivos na IES de origem. 

Art. 168. O julgamento dos pedidos de transferência será feito pelos Colegiados dos 

Cursos e homologado pelo conselho da unidade de cada Instituto ou Congregação da 

Unidade de Ensino. 

Parágrafo Único – O conselho universitário expedirá normas estabelecendo os critérios 

a serem utilizados no julgamento dos pedidos. 

Art. 169. Independerá da existência de vaga o atendimento de pedido de aluno servidor 

público federal ou seu dependente, nas condições previstas em lei. 

 

CAPÍTULO IV: DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

SEÇÃO I: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 170. Os cursos de pós-graduação serão regulados pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da universidade, atendidas as diretrizes deste Regimento Geral. 

Art. 171. A pós-graduação compreenderá os seguintes níveis: 

I - stricto sensu: 

a) mestrado; 

b) doutorado; 

II - lato sensu: 

a) aperfeiçoamento; 

b) especialização. 

§ 1º O mestrado objetivará enriquecer a competência científica e profissional dos 

graduados, podendo ser encarado como fase preliminar do doutorado ou como nível 

terminal. 



§ 2º O doutorado proporcionará formação científica ampla e aprofundada, 

desenvolvendo a capacidade de pesquisa e o poder criado nos diferentes ramos do saber. 

§ 3º Os cursos de mestrado e doutorado, para efeito de validade nacional dos 

respectivos diplomas, ficam na dependência de credenciamento pelo Conselho Nacional 

de Educação do Brasil, na forma da legislação em vigor. 

Art. 173. Na organização dos cursos de pós-graduação serão observadas as seguintes 

diretrizes: 

I - os cursos de pós-graduação receberão candidatos originários de cursos de graduação 

afins com a área de estudos a ser desenvolvidas; 

II - ao aluno será destinada uma área de concentração, que constituirá o objetivo 

principal de seus estudos e será definido um domínio conexo representado por 

disciplinas não constantes da área de concentração e convenientes à formação desejada; 

III - será assegurada assistência de professor orientador, sem prejuízo da livre iniciativa 

do aluno, obedecidas as exigências relativas a pré-requisitos e limites de créditos; 

IV - os cursos de pós-graduação deverão observar as diretrizes do Plano Nacional de 

Pós-Graduação; 

V - nos regulamentos dos cursos de pós-graduação devem ser definidos, entre outros 

aspectos: 

   a) natureza e objetivos do curso; 

   b) estrutura curricular; 

   c) requisitos para inscrição; 

   d) sistema de avaliação e critérios de aproveitamento de estudos. 

 

SEÇÃO II: DO MESTRADO 

Art. 174. O mestrado será qualificado como de caráter profissional ou acadêmico. 

Art. 175. Será de no máximo 3 (três) anos a duração dos cursos de mestrado. 

Parágrafo Único – Casos excepcionais serão analisados e decididos pelo conselho 

universitário. 

Art. 176. Para obter o grau de mestre, o candidato deverá satisfazer às seguintes 

exigências: 

I - perfazer o número de créditos necessários à diplomação, fixado pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

II - ser aprovado em exame de suficiência em língua estrangeira; 

III - apresentar dissertação ou trabalho equivalente, a critério da Coordenação do 

Curso, em que revele domínio do tema escolhido, capacidade de sistematização e 

de pesquisa bibliográfica; 



IV - ser aprovado na defesa da dissertação ou trabalho de que trata o inciso 

anterior. 

Art. 177. A dissertação ou trabalho equivalente será objeto de exame por comissão de 3 

(três) membros, designados pelo Colegiado de Curso. 

Art. 178. A expedição do diploma ficará condicionada à homologação, pelo Colegiado 

de Curso, do relatório final do orientador e do qual deverão constar: 

I - histórico escolar do candidato no curso de mestrado; 

II - o resultado da defesa de dissertação ou trabalho equivalente; 

III - o resultado do exame de suficiência em uma língua estrangeira; 

IV - a duração total da realização do curso pelo aluno. 

 

SEÇÃO III: DO DOUTORADO 

Art. 179. O doutorado tem por finalidade proporcionar formação científica ou cultural, 

ampla e aprofundada, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e o poder criador nos 

diferentes ramos do saber. 

Art. 180. O doutorado poderá revestir-se de caráter profissional ou acadêmico. 

§ 1º O doutorado profissional será designado segundo o curso de graduação 

correspondente. 

§ 2º O doutorado acadêmico terá a designação de uma das seguintes áreas: 

I - Ciências; 

II - Ciências Humanas; 

III - Filosofia; 

IV - Letras; 

V - Artes. 

Art. 181. Será de no máximo 5 (cinco) anos a duração dos cursos de doutorado. 

Parágrafo Único - Casos excepcionais serão analisados e decididos pelo conselho 

universitário 

Art. 182. Para obter o grau de Doutor, o candidato deverá satisfazer às seguintes 

exigências: 

I - perfazer o número de créditos fixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da universidade; 

II - ser aprovado em exame de proficiência em língua estrangeira de interesse da 

área de concentração; 



III - apresentar tese que constitua contribuição significativa para o processo de seu 

campo de estudo; 

IV - ser aprovado na defesa de tese de que trata o inciso anterior. 

Art. 183. A tese será examinada por comissão de 5 (cinco) membros, designados pelo 

Colegiado de Curso. 

Art. 184. A expedição do diploma ficará condicionada à homologação do relatório final 

do orientador, ouvido o Colegiado de Curso, e do qual deverão constar: 

I - histórico escolar do candidato no curso de Doutorado; 

II - o resultado da defesa de tese; 

III - o resultado do exame de proficiência em língua estrangeira; 

IV - a duração total da realização do curso pelo aluno. 

 

SEÇÃO IV: DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

Art. 185. Os cursos de especialização e aperfeiçoamento são abertos à matrícula de 

candidatos diplomados em cursos de graduação. 

§ 1º Para que seus certificados tenham validade, como instrumento de 

qualificação na carreira do magistério superior junto ao sistema federal de ensino 

brasileiro, os cursos de especialização e aperfeiçoamento deverão observar o 

disposto em normas do Conselho Nacional de Educação do Brasil e resoluções 

internas da Universidade. 

§ 2º A critério da Coordenação de Curso, poderão matricular-se, como ouvintes, 

nos cursos de especialização e aperfeiçoamento, alunos que tenham integralizado 

80 (oitenta por cento) dos créditos de cursos de graduação. 

Art. 186. Os cursos de especialização se destinam a formar especialistas em domínios 

científicos, técnicos e artísticos. 

Art. 187. Os cursos de aperfeiçoamento visam a ampliar e a atualizar conhecimentos e 

técnicas de trabalho. 

Art. 188. Caberá às Câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou ao 

Conselho Pleno da universidade aprovar os projetos dos cursos de que trata esta Seção. 

Art. 189. A coordenação de Curso de Especialização ou de Aperfeiçoamento ficará a 

cargo do Coordenador eleito pelos respectivos professores e designado pelo Reitor. 

Art. 190. A coordenação das Residências Médicas ou Similares ficará a cargo de 

colegiado e de um Coordenador, na forma da lei. 

 

CAPÍTULO V: DA PESQUISA 



Art. 191. A Universidade incentivará a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, 

entre os quais os seguintes: 

I - concessão de bolsa de pesquisa em categorias diversas principalmente na de 

iniciação científica; 

II - formação de pessoal em cursos de pós-graduação, próprios ou de outras 

instituições nacionais; 

III - concessão de auxílios para execução de projetos específicos; 

IV - intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando os contatos entre 

professores e o desenvolvimento de projetos comuns; 

V - realização de convênios com instituições nacionais, estrangeiras e 

internacionais, visando a programas de investigação científica; 

VI - divulgação dos resultados das pesquisas realizadas; 

VII - promoção de congressos, simpósios e seminários para estudo e debate de 

temas científicos, bem como participação em iniciativas semelhantes de outras 

instituições. 

Art. 192. A pesquisa na Universidade obedecerá a uma programação geral de grandes 

linhas prioritárias, que, uma vez atendidas, não impedirá outras iniciativas de Unidades, 

bem como de professores individualmente considerados. 

Art. 193. A Universidade consignará recursos destinados à pesquisa, devendo ser 

instituído fundo especial para assegurar e tornar efetivo o exercício dessa função 

universitária. 

Art. 194. A execução dos projetos de pesquisa será acompanhada: 

I – pela coordenação da unidade que deverá aprovar sua execução em assembleia, 

ou Conselho, dependendo de sua abrangência; 

II - por colegiado especial, em que todas as unidades acadêmicas envolvidas se 

representem. 

Parágrafo Único – Cada projeto de pesquisa terá um responsável designado pelo órgão a 

que esteja feito o seu acompanhamento e deverá obrigatoriamente ser cadastrado na 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Art. 195. Os projetos de pesquisa poderão ser remunerados ou não, conforme seus fins 

específicos, características e destinatários imediatos e obedecida as regulamentações 

universitárias aplicáveis. 

 

CAPÍTULO VI: DA EXTENSÃO 

Art. 196. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável viabiliza a integração da 

Universidade com setores da comunidade local, regional ou internacional. 



Art. 197. A extensão universitária será desenvolvida sob a forma de cursos, estágios e 

serviços realizados no cumprimento de programas e projetos. 

§ 1º Os cursos de extensão serão oferecidos ao público, com o propósito de 

divulgar conhecimentos e técnicas de trabalho, podendo desenvolver-se em nível 

universitário ou não, de acordo com o seu conteúdo e o sentido que assumam em 

cada caso. 

§ 2º O estagio de extensão é um momento de prática profissional e de atendimento 

a demandas. 

§ 3º Os serviços de extensão serão prestados sob formas diversas: atendimento, 

consultas, realização de estudos e elaboração e orientação de programas e 

projetos, bem como de participação em iniciativas de qualquer setor do 

conhecimento. 

§ 4º A Universidade abster-se-á de oferecer curso, estágio ou serviço de extensão 

que não possa definir-se como prolongamento de setor já instalado e em 

funcionamento para as atividades de ensino e pesquisa. 

Art. 198. A Universidade consignará recursos destinados à extensão, podendo ser 

instituído fundo especial para assegurar e tornar efetivo o exercício dessa função 

universitária. 

Art. 199. A execução dos programas de extensão será acompanhada: 

I - pela Unidade que deverá aprovar sua execução em assembleia, ou conselho, 

dependendo de sua abrangência; 

II - por um colegiado especial em que todas as unidades acadêmicas envolvidas se 

representam. 

Parágrafo Único – Cada projeto de curso, estágio ou serviço de extensão terá um 

responsável designado pelo órgão a que esteja afeto o seu acompanhamento. 

Art. 200. Os programas e projetos de extensão poderão ser remunerados ou não, 

conforme seus fins específicos, suas características e destinatários imediatos obedecidos 

às regulamentações universitárias aplicáveis. 

 

 

 


