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TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este Regimento Geral disciplina os aspectos de funcionamento que são 

comuns aos vários órgãos integrantes da estrutura e da administração do Centro 

Universitário Toledo – UNITOLEDO quanto aos planos pedagógico, didático, científico, 

administrativo, comunitário e disciplinar. 

 

Art. 2º Cada um dos órgãos previstos na estrutura universitária pode ter 

regulamento próprio aprovado nos termos do Estatuto do Centro Universitário e deste 

Regimento Geral. 

 

Art. 3º O Centro Universitário Toledo será adiante designado, por Centro 

Universitário ou UNITOLEDO. 

 

TÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Art. 4º O funcionamento dos órgãos colegiados deliberativos da estrutura 

organizacional do UNITOLEDO obedece às seguintes normas: 

I - as reuniões realizam-se, ordinariamente, no início e no final de cada 

semestre, em datas fixadas no calendário acadêmico e, 

extraordinariamente, por convocação do Presidente ou requerimento de 

2/3 (dois terços) dos membros do respectivo órgão, devendo constar da 

convocação a pauta dos assuntos a serem tratados; 

II - o colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus 

membros e decide com maioria simples, salvo nos casos previstos neste 

Regimento Geral e no Estatuto do Centro Universitário; 

III - o Presidente do colegiado, em caso de empate nas votações, terá o voto 

de qualidade; 

IV - as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas são convocadas 

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, salvo em caráter 

de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; 

V - as reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer 

número; 

VI - das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma reunião ou na 

seguinte; 

VII - é obrigatória e preferencial a qualquer outra atividade a presença dos 

membros dos Conselhos nas reuniões plenárias, implicando a perda do 

mandato no caso de ausência por motivos não aceitos como justificados 

a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas; 

VIII - das suas decisões cabe pedido de reconsideração ao próprio órgão, no 

prazo de 3 (três) dias úteis da divulgação das mesmas, ou interposição de 

recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

Art. 5º Nas votações são observadas as seguintes regras: 

I - as decisões são tomadas por maioria de votos; 

II - as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo 



decisão do plenário; 

III - as decisões que envolvam direitos pessoais são tomadas mediante voto 

secreto; 

IV - o Presidente tem também o voto de qualidade; 

V - não é admitido voto por procuração; e 

VI - cada membro do colegiado tem direito a apenas 1 (um) voto. 

 

Art. 6º A reunião é estruturada da seguinte maneira: 

I - uma parte de expediente e outra relativa à ordem do dia, em que os 

assuntos em pauta são considerados em dois momentos: um de discussão, 

outro de votação; 

II - o Secretário Geral do Centro Universitário também o será dos órgãos 

colegiados superiores; 

III - da reunião é lavrada ata, que é aprovada no início da reunião subseqüente; 

e 

IV - os membros ausentes ou impedidos de comparecer à reunião deverão 

apresentar justificativa ao presidente do colegiado. 

 

Parágrafo único. O Conselho Universitário – CONSU e o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE não podem reunir-se na ausência de seu presidente ou 

de um representante por ele indicado. 

 

Art. 7º É facultado ao Reitor pedir reexame de decisão dos órgãos deliberativos, 

no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a realização da reunião em que tiver sido aprovada, 

convocando nova reunião, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para apreciação do pedido. 

 

§ 1º Para a rejeição do pedido de reexame, exige-se o mínimo de 2/3 (dois terços) 

dos votos dos membros do respectivo órgão. 

 

§ 2º Ocorrendo a rejeição do pedido de reexame de decisão do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, cabe recurso “ex-officio” do Reitor ao 

Conselho Universitário – CONSU e, nos casos que comprometam o patrimônio ou 

ponham em risco a vida econômico-financeira do UNITOLEDO, à Mantenedora, cuja 

decisão será considerada final. 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS 

 

Seção I 

Do Conselho Universitário 

 

Art. 8º O Conselho Universitário - CONSU tem suas competências e atribuições 

definidas no Estatuto do UNITOLEDO. 

 

 

 

Seção II 



Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Art. 9º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE tem suas 

competências e atribuições definidas no Estatuto do UNITOLEDO. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 
 

Art. 10 São órgãos executivos da Administração Superior: 

I- Reitoria; 

II- Pró-Reitoria de Acadêmica; 

III- Pró-Reitoria Administrativa; 

IV- Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária; 

 

Art. 11. As atribuições do Reitor são previstas no Estatuto do UNITOLEDO e 

as Pró-Reitorias têm suas competências definidas em regulamento próprio, proposto pelo 

Reitor e aprovado pelo CONSU.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

Seção I 

Do Colegiado de Curso 

 

Art. 12 Ao Colegiado de Curso compete: 

I- aprovar o projeto pedagógico do curso tendo como referência o Projeto 

Pedagógico Institucional, definindo-lhe a concepção, os objetivos do 

curso, o perfil profissiográfico pretendido,  submetendo-o aos órgãos 

colegiados superiores competentes para aprovação; 

II- propor alterações no projeto pedagógico do curso, bem como na estrutura 

curricular, submetendo-as  à aprovação dos órgãos colegiados superiores 

competentes; 

III- aprovar programas das disciplinas do curso; 

IV- promover a avaliação do curso de forma integrada ao processo de 

avaliação institucional; 

V- incentivar a realização de programas e atividades de ensino, pesquisa e 

extensão em sua área de conhecimento; 

VI- definir instrumentos complementares de avaliação das disciplinas e das 

atividades práticas de estágio supervisionado, projeto-experimental, e 

outras do mesmo gênero, constantes da estrutura curricular que lhes são 

afetas; 

VII- manifestar, quando solicitado, sobre aceitação de matrículas de alunos 

transferidos, após processo seletivo, de acordo com a legislação vigente 

e as normas emanadas do CONSEPE; 



VIII- decidir sobre aproveitamento de estudos, adaptação e dispensa de 

disciplinas; 

IX- emitir parecer sobre a continuidade de estudos por alunos em abandono 

e outros assuntos que lhe forem submetidos; 

X- colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário, no âmbito de 

sua atuação; 

XI- avaliar programas de monitoria, conforme normas aprovadas pelo órgão 

colegiado superior; 

XII- propor a aquisição de acervo bibliográfico relacionado ao curso; 

XIII- propor, no âmbito do curso, a criação de cursos seqüenciais, de pós-

graduação lato  sensu, de extensão, aperfeiçoamento e outros, 

encaminhando-os ao órgão competente; 

XIV- decidir, no âmbito de sua competência, recursos de natureza acadêmica;  

XV- exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem 

delegadas pelos órgãos superiores.  

XVI- cumprir e fazer cumprir o Estatuto do UNITOLEDO, este Regimento 

Geral, assim como as decisões emanadas dos órgãos superiores. 

 

Art. 13. O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, 

e, extraordinariamente, por convocação do Coordenador do Curso, ou de 2/3 (dois terços) 

de seus membros, devendo constar da convocação, a pauta dos assuntos a serem tratados.  

 

Seção II 

Da Coordenação de Curso 

 

Art. 14. Ao Coordenador de Curso compete: 

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso, com direito a 

voto, além do de qualidade; 

II - representar o Curso perante as autoridades e órgãos do UNITOLEDO; 

III - supervisionar as atividades do curso, zelando pela sua qualidade, esta 

avaliada pelos parâmetros oficiais e por outros de interesse da Instituição; 

IV - acompanhar o processo de ensino/aprendizagem do curso, assegurando-

se de que os professores utilizem metodologias que envolvam intensa 

participação dos alunos; 

V - estimular os alunos do curso que dirige a ampliar sua formação geral e 

instrumental através de disciplinas e cursos adicionais; 

VI - buscar envolver todos os alunos em projetos de iniciação científica e /ou 

na prática extensionista; 

VII - promover a integração interdisciplinar no curso; 

VIII - supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução 

dos conteúdos programáticos, bem como a freqüência dos docentes; 

IX - exercer o poder disciplinar, no âmbito do curso; 

X - decidir “ad referendum” do Colegiado do Curso, em casos de urgência 

ou emergência comprovados; 



XI - fornecer subsídios ao Pró-Reitor de Acadêmico para a elaboração do 

calendário acadêmico do UNITOLEDO; 

XII - acompanhar os projetos de estágios curricular e extracurricular no âmbito 

do seu curso; 

XIII - decidir sobre pedidos de matrícula por transferência, aproveitamento de 

estudos e adaptações, encaminhando-os ao Colegiado de Curso, quando 

necessário; 

XIV - apresentar relatório anual das atividades do curso; 

XV - participar dos processos de seleção, licença e dispensa de professores, 

nos termos estabelecidos por este Regimento Geral e pelo Plano de 

Carreira Docente do UNITOLEDO;  

XVI - cumprir e fazer cumprir o Estatuto do UNITOLEDO, este Regimento 

Geral, assim como as decisões emanadas dos órgãos superiores. 

 

 

TÍTULO III 

DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 
DO ENSINO 

Seção I 

Dos Cursos 

 

Art. 15. O UNITOLEDO ministra as seguintes modalidades de cursos: 

I - seqüenciais, por campo do saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; 

II - graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III - pós-graduação, lato e stricto-sensu, aperfeiçoamento e outros, abertos a 

candidatos que atendam às exigências estabelecidas na legislação; e 

IV - extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos, 

em cada caso, pelo CONSU. 

 

Parágrafo único. Os cursos podem ser oferecidos em modalidade presencial, 

semipresencial ou a distância, nos termos da legislação vigente e regulamentação do 

CONSU. 

 

Art. 16. Na criação e manutenção de cursos, são observados os seguintes 

critérios: 

I - compatibilidade dos objetivos do curso com as prioridades e metas do 

planejamento anual do Centro Universitário; 

II - atendimento ao mercado de trabalho local e regional, e ao projeto 

pedagógico institucional do UNITOLEDO; e 

III - atendimento às necessidades e expectativas da comunidade. 
 

 

Seção II 



Dos Cursos Seqüenciais 

 

Art. 17. Os cursos seqüenciais disciplinados pelo CONSEPE, obedecida a 

legislação, são de dois tipos: 

I - cursos superiores de formação específica, com destinação coletiva, 

conduzindo a diploma; 

II - cursos superiores de complementação de estudos, com destinação coletiva 

ou individual, conduzindo a certificado. 

 

Art. 18. Os estudos realizados nos cursos citados nos incisos I e II do art. 17 

podem vir a ser aproveitados para integralização de carga horária em cursos de graduação, 

desde que façam parte ou sejam equivalentes a disciplinas dos currículos destes.  

 

§ 1º Na hipótese de aproveitamento de estudos para fins de obtenção de 

diploma de curso de graduação, o egresso dos cursos referidos nos incisos I e II do art. 17 

deve: 

I - submeter-se, previamente e em igualdade de condições, a processo seletivo 

regularmente aplicado aos candidatos ao curso pretendido; 

II - requerer, caso aprovado em processo seletivo, aproveitamento de estudos 

que podem ensejar a diplomação no curso de graduação pretendido. 

 

§ 2º Atendido o disposto no “caput” deste artigo e em seu § 1º, o 

aproveitamento de estudos faz-se na forma das normas fixadas pelo CONSEPE. 

 

 

Seção III 

Dos Cursos de Graduação 

 

Art. 19. Os cursos e habilitações de graduação do UNITOLEDO admitem 

modalidades diversas quanto ao conteúdo e natureza dos estudos neles compreendidos, 

abrangendo cursos correspondentes a profissões regulamentadas em lei e outros 

programas criados para atender características de sua proposta pedagógica e 

peculiaridades do mercado de trabalho local e regional, com diretrizes fixadas pelo 

CONSEPE e CONSU. 

 

Parágrafo único. Os cursos de graduação, com indicação dos respectivos atos de 

sua legalização, são os constantes do Anexo do Estatuto e obedecem ao regime seriado 

semestral. 

 

 

Subseção I 

Da Estrutura Curricular 

 

Art. 20. A estrutura curricular do curso/habilitação abrange uma seqüência 

ordenada de disciplinas, cuja integralização dá direito ao correspondente diploma. 

 

§ 1º Entende-se por disciplinas o conjunto de estudos e atividades de um setor 

definido do conhecimento, correspondente a um conteúdo programático a ser 

desenvolvido em determinado período escolar e com um mínimo de horas pré-fixadas. 



 

§ 2º A estrutura curricular do curso/habilitação, com a respectiva carga horária, 

é proposta pelo Colegiado de Curso e aprovada pelo CONSEPE. 

 

§ 3º O conteúdo programático da disciplina é organizado pelo docente 

encarregado de ministrá-la e aprovado pelo Colegiado de Curso. 

 

§ 4º É compulsório para os docentes o cumprimento integral dos conteúdos 

programáticos e da carga horária estabelecidos para as disciplinas. 

 

Art. 21. Na elaboração da estrutura curricular, são observados os seguintes 

princípios: 

I - fixar conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as 

quais não podem exceder 50% da carga horária total do curso; 

II - estabelecer integralização curricular, evitando prolongamentos 

desnecessários da duração do curso; 

III - incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso do 

curso possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e produção do conhecimento; 

IV - estimular práticas de estudo independente, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

V - encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se 

referirem à experiência profissional; 

VI - fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em 

atividades de extensão; 

VII - estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para 

informar a docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das 

atividades didáticas. 

 

Art. 22. O aluno matriculado em curso de graduação pode ter abreviada a 

integralização curricular, desde que apresente extraordinário aproveitamento de estudos, 

avaliado por meio de provas ou outros instrumentos específicos aplicados por banca 

examinadora na forma estabelecida pelo CONSEPE, ouvido o Colegiado de Curso, de 

acordo com as normas dos sistemas de ensino.  

 
 

 

 

Seção IV 

Dos Cursos de Pós-Graduação 

 

Art. 23. O UNITOLEDO oferece cursos de pós-graduação “lato e stricto sensu” 

subordinados à Pró-Reitoria Acadêmica, visando à formação acadêmica, científica e 

profissional, na forma da legislação vigente e do regulamento próprio. 

 

Art.24. Os cursos de pós-graduação tem um Coordenador, com as funções gerais 

de: 



I - garantir viabilidade de seu funcionamento; 

II - recrutar alunos qualificados para o curso; 

III - zelar pela qualidade do curso, aferida por parâmetros oficiais e outros de 

interesse da Instituição; 

IV - manter o projeto integrado à temática de pesquisa de interesse da 

Instituição; 

V - definir uma programação anual de trabalho e apresentar relatório dos 

resultados alcançados ao fim de cada ano. 

 

Art. 25. Os cursos de pós-graduação “stricto sensu” são instituídos pelo CONSU 

e os de  “lato sensu” pelo CONSEPE. 

 

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação podem ser ministrados 

exclusivamente pela UNITOLEDO ou resultar de convênios entre esta e outras 

instituições. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA PESQUISA 

 

Art. 26. O Centro Universitário desenvolve atividades de iniciação científica e  

pesquisa sob a responsabilidade e supervisão geral da Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão 

e Ação Comunitária, em diversas modalidades, como função indissociável do ensino e da 

extensão, com o fim de ampliar e renovar conhecimentos ministrados em seus cursos e 

servir à comunidade em que se insere. 

 

Art. 27. A iniciação científica e a pesquisa são incentivadas: 

I - pelo cultivo da atitude científica e de teorização na prática educacional; 

II - pela manutenção dos serviços de apoio indispensáveis, tais como 

bibliotecas, documentação e divulgação científica; 

III - pela formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

IV - por uma política de promoção do desenvolvimento científico, 

consubstanciada no estabelecimento de linhas prioritárias de ação, a 

médio e longo prazos; 

V - pelo estabelecimento da organização adequada aos vários projetos; 

VI - pelo intercâmbio com instituições científicas, programação de eventos 

científicos e participação em congressos, simpósios, seminários e 

encontros. 

 

Art. 28. O Plano Anual de Atividades do UNITOLEDO dispõe sobre as 

atividades de iniciação científica e  pesquisa. 

 

Art. 29. Cada projeto de pesquisa tem um Coordenador, com a função de: 

I - garantir a viabilidade econômica do projeto; 



II - maximizar o impacto social dos conhecimentos produzidos; 

III - formular e manter o projeto integrado à temática de interesse da 

Instituição; 

IV - estruturar e expandir como projeto coletivo, envolvendo professores e 

alunos, e 

V - definir uma programação anual de trabalho e apresentar relatório dos 

resultados alcançados ao fim de cada ano. 

 

Art. 30. O UNITOLEDO incentiva a iniciação científica e a  pesquisa, 

concedendo auxílio para a execução de projetos específicos, de bolsas especiais, 

proporcionando formação de pessoal, promovendo congressos e eventos, de intercâmbio 

com outras instituições e divulgando os resultados obtidos. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA EXTENSÃO 

 

Art. 31. Os projetos de extensão, articulados com o ensino e pesquisa, 

desenvolvem-se na forma de atividades permanentes ou projetos circunstanciais, sob a 

responsabilidade e supervisão geral da da Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Ação 

Comunitária, visando à intercomplementaridade das abordagens e dos recursos. 

 

Art. 32. Os projetos de extensão podem ter a forma de: 

I - trabalhos de promoção comunitária de iniciativa do Centro Universitário 

ou de instituições públicas e particulares; 

II - prestação de serviços às organizações e pessoas; 

III - promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas; 

IV - divulgação para comunidades, de conhecimentos e técnicas de trabalho, 

de natureza científico-pedagógica; 

V - fixação e recriação literária e artística da cultura da comunidade; 

VI - semanas de estudos desenvolvidas pelos cursos de graduação. 

 

Art. 33. Cada projeto de extensão obedece à programação própria em que se 

estabelecem as condições de funcionamento e as exigências para obtenção do certificado. 

 

 

TÍTULO IV 

DO REGIME ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Art. 34. O ano letivo, independente do ano civil, abrange, no mínimo, 200 

(duzentos) dias letivos, distribuídos em dois períodos letivos regulares de trabalho 

acadêmico efetivo, não computados os dias reservados ao exame final. 

 



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

completem os dias letivos previstos, bem como para cumprimento do conteúdo 

programático e da carga horária estabelecida no plano de ensino de cada disciplina, 

cabendo à Pró-Reitoria Acadêmica, zelar pela sua fiel observância. 

 

§ 2º Durante e/ou entre os períodos letivos, são executados programas de 

ensino extracurriculares, programas de pesquisa, comunitários e de extensão, objetivando 

a utilização dos recursos materiais e humanos disponíveis, respeitadas as condições 

didático-pedagógicas previstas neste Regimento Geral. 

 

§ 3º As atividades de que trata o parágrafo anterior devem integrar o Plano 

Anual de Atividades do UNITOLEDO. 

 

§ 4º As atividades dos cursos de graduação e seqüenciais de formação 

específica do UNITOLEDO são definidas em Calendário Acadêmico, do qual constarão, 

pelo menos, o início e o encerramento de matrícula, e os períodos de realização das 

avaliações de desempenho escolar. 

 

§ 5º O Reitor “ad referendum” do CONSEPE pode efetuar alterações no 

calendário acadêmico, quando o interesse do ensino e da administração escolar assim o 

exigir. 

 
 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 35. O Processo Seletivo destina-se a avaliar a formação dos candidatos e a 

classificá-los dentro do estrito limite de vagas oferecidas. 

 

§ 1º À Pró-Reitoria Acadêmica cabe designar Comissão Coordenadora do 

Processo Seletivo. 

 

§ 2º Do Edital do Processo Seletivo, devem constar os cursos e as habilitações 

oferecidas, com as respectivas vagas, prazos de inscrição, a documentação exigida para a 

inscrição, a data de realização do exame e respectivos horários, os critérios de 

classificação de desempenho e demais informações úteis ao candidato. 

 

§ 3º Em cada ano letivo, o UNITOLEDO realiza Processo Seletivo para 

ingresso aos cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, na forma definida 

pelos órgãos Colegiados Superiores. 

 

Art. 36. O Processo Seletivo, unificado em sua realização abrange 

conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade de Ensino Médio ou 

equivalente, sem ultrapassar esse nível de complexidade.  

 

Parágrafo único. O UNITOLEDO pode realizar prova de habilidade específica 

no Processo Seletivo, para quaisquer dos cursos oferecidos, na forma proposta pela 

Comissão Coordenadora do Processo Seletivo. 

 

Art. 37. A classificação para a matrícula do candidato faz-se pela ordem 



decrescente dos resultados obtidos no curso de sua opção, sem ultrapassar o limite de 

vagas fixado, excluído o candidato que não obtiver os níveis mínimos estabelecidos no 

Edital do Processo Seletivo. 

 

§ 1º A classificação obtida é válida, exclusivamente, para a matrícula no curso 

para o qual se realize o Processo Seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato 

classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação 

completa, definida em edital, e/ou apresentar-se fora dos prazos fixados no mesmo. 

 

§ 2º Na hipótese de restarem vagas não  preenchidas, pode ser realizado novo 

Processo Seletivo ou  nelas podem ser  matriculados alunos transferidos de outro curso 

ou instituição, ou ainda portador de diploma de curso de graduação, conforme normas 

definidas pelo CONSEPE. 

 

Art. 38. Não é admitida revisão do exame do Processo Seletivo, nem recurso 

contra a classificação obtida pelo candidato. 

 

Art. 39. Nos termos da legislação vigente, o UNITOLEDO, antes de cada ano 

letivo, tornam públicas as condições de oferta de seus cursos de graduação e seqüenciais 

de formação específica.  

 

 
 

 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 40. A matrícula nos cursos de graduação e seqüenciais de formação 

específica é ato formal de ingresso e de vinculação do alunado ao UNITOLEDO.  

 

Art. 41. O candidato classificado em Processo Seletivo e convocado para 

ingresso em curso de graduação deve comparecer a Secretaria Geral, no prazo 

estabelecido no Edital do Processo Seletivo do UNITOLEDO, instruindo o requerimento 

com a seguinte documentação: 

I - Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente; 

II - Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 

III - Certidão de Nascimento e/ou de Casamento; 

IV - Cédula de Identidade; 

V - Título de Eleitor para os maiores de 18 anos; 

VI - Certificado de Reservista ou de Alistamento Militar; 

VII - Cadastro de Pessoa Física – CPF 

VIII -  Uma foto 3x4 recente; 

IX - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente assinado 

pelo candidato, ou por seu responsável legal, no caso de menor de 18 

anos. 

 



§ 1º Iniciado o ano letivo, é permitida a matrícula do candidato classificado no 

Processo Seletivo. 

 

§ 2º No caso da matrícula prevista no parágrafo anterior, a freqüência às 

atividades acadêmicas é computada a partir do ato da matrícula, desde que não ultrapasse 

a 25% (vinte e cinco por cento) do total dos dias letivos previstos no Calendário 

Acadêmico. 

 

§ 3º O ato de matrícula, estabelecido entre o UNITOLEDO e o aluno, constitui 

vínculo contratual de natureza bilateral, gerando direitos e deveres entre as partes e a 

aceitação, pelo matriculado, das disposições contidas no Estatuto e neste Regimento 

Geral, das normas financeiras fixadas pela Mantenedora e das demais normas legais, 

assim como as normas aprovadas pelos órgãos deliberativos do UNITOLEDO.  

 

§ 4º Na matrícula, a apresentação de diploma de curso superior devidamente 

registrado, acompanhado do histórico escolar respectivo, substitui a exigências dos itens 

“a” e “b” do “caput”do artigo.  

 

Art. 42. Semestralmente, nos prazos fixados no Calendário Acadêmico, o aluno 

deve proceder a renovação de sua matrícula, sob pena de perda do direito à vaga.  

 

§ 1º Na renovação de matrícula o requerimento é instruído com a celebração de 

novo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

§ 2º Havendo vagas e desde que não tenham decorridos 25% (vinte e cinco por 

cento) do total de dias letivos previstos no Calendário Acadêmico, o aluno pode requerer 

matrícula fora de prazo. 

 

§ 3º O aluno que renovar matrícula fora do prazo, não terá freqüência 

computada até a data da renovação, bem como arcará com as conseqüências provenientes 

dos atos acadêmicos não realizados.  

 

§ 4º Ressalvado o caso de trancamento previsto neste Regimento Geral, a não 

renovação da matrícula, implica abandono do curso e desvinculação do aluno do Centro 

Universitário. 

 

Art. 43. Ao aluno que tiver abandonado o curso na forma do § 4° do art. 42 até 

2 (dois) anos letivos, inclusive o em que se deu o abandono, poderá ser concedido retorno, 

a critério do Pró-Reitor Acadêmica, ouvido o Coordenador do Curso, obedecido o número 

de vagas fixadas, o prazo de integralização do curso e a estrutura curricular vigente, 

submetendo-se ao aproveitamento de estudos na forma definida pelo Coordenador do 

Curso. 

 

Art. 44. Em havendo vagas, o Centro Universitário pode abrir matrícula nas 

disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrem capacidade de cursá-

las com proveito, mediante processo seletivo estabelecido pelo CONSEPE. 

 

Parágrafo único. Aos alunos que concluírem disciplinas com freqüência e 

aproveitamento exigidos é concedido certificado, podendo ser objeto de aproveitamento 

de estudos futuros, conforme a legislação em vigor. 



 

Art. 45. É concedido ao aluno o trancamento de matrícula para o efeito de, 

interrompidos temporariamente os estudos, manter vinculação com o UNITOLEDO, e 

seu direito à renovação de matrícula. 

 

§ 1º O trancamento é concedido, no prazo estabelecido pelo calendário 

acadêmico, por tempo expressamente estipulado no ato, que não pode ser superior a 02 

(dois) anos letivos consecutivos, incluindo aquele em que foi concedido. 

 

§ 2º Não são concedidos trancamentos que, em seu conjunto, ultrapassem o 

tempo previsto no parágrafo anterior. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 46. O UNITOLEDO, no limite das vagas existentes e mediante processo 

seletivo, regulamentado pelo CONSEPE, pode aceitar transferência de aluno regular 

proveniente de curso idêntico ou afim aos seus, mantido por estabelecimento de ensino 

superior nacional ou estrangeiro, observado o prazo previsto no Calendário Acadêmico. 

 

§ 1º Independentemente de vaga e de prazo, é concedida matrícula a servidor 

público federal, ou membro das Forças Armadas, ou seus dependentes, quando requerido 

em razão de comprovada remoção ou transferência “ex-offício” para a sede do Centro 

Universitário.  

 

§ 2º O requerimento de matrícula por transferência é instruído com declaração 

de vínculo com a Instituição de origem, histórico escolar do curso de origem, programas 

e cargas horárias das disciplinas cursadas e resultado de aproveitamento escolar. 

 

Art. 47. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

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

 

Art. 48.  O aproveitamento de estudos é concedido e as adaptações são 

determinadas na forma das normas fixadas pelo CONSEPE, ouvido o Coordenador do 

Curso, observada a legislação pertinente. 

 

Art. 49. Enquanto não for deferido o aproveitamento de estudos, o aluno deve 

cursar normalmente a disciplina. 

 

Art. 50.  Em qualquer época, mediante requerimento, o UNITOLEDO concede 

transferência a aluno nela matriculado, obedecidas as normas do CONSEPE e a legislação 

vigente. 

 

Parágrafo único. A documentação pertinente à transferência, necessariamente 

original, tramitará diretamente entre as instituições. 

 

Art. 51. Havendo vagas, são concedidas transferências internas, de cursos afins, 

a alunos devidamente matriculados no UNITOLEDO, obedecidas as normas fixadas pelo 

CONSEPE e a legislação em vigor. 



 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Art. 52.  A avaliação de desempenho escolar é verificada por disciplina, através 

de instrumentos que comprovem assiduidade e eficiência no estudo, nos trabalhos e na 

pesquisa. 

 

Art. 53. É obrigatória a freqüência às aulas e demais atividades escolares, vedado 

o abono de faltas, excetuando-se os casos previstos em lei. 

 

Parágrafo único. Independentemente dos demais resultados obtidos, será 

considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtenha freqüência a, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. 

 

Art. 54. O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento 

contínuo do desempenho do aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades 

avaliativas ao longo do semestre letivo e no exame final. 

 

§ 1º Compete ao professor elaborar as atividades avaliativas, bem como julgar a 

verificação do aproveitamento escolar do aluno em relação à disciplina por ele ministrada. 

 

§ 2º As atividades avaliativas visam à avaliação progressiva do aproveitamento 

do aluno e constam obrigatoriamente de: 

I - No mínimo 2 (duas) atividades escrita ou oral, individual ou em grupo, 

teórico ou prático, seminário ou estudo de caso, na forma estabelecida no 

plano de ensino da disciplina; e 

II - Uma prova escrita individual, obedecendo ao calendário acadêmico. 

 

§ 3º O exame final realizado no fim de cada semestre letivo visa a avaliação da 

capacidade do domínio do conjunto da disciplina e consta de prova escrita. 

 

Art. 55. As notas serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, permitindo-se o 

fracionamento do inteiro em  décimos, não utilizando-se arredondamento para fins de 

apuração da nota de aproveitamento semestral. 

 

Art. 56. A nota de aproveitamento semestral do aluno em cada disciplina será o 

resultado das notas obtidas nas atividades avaliativas, constituindo-se em única nota ao 

final de cada semestre.  

 

Parágrafo único. Quando da apresentação do plano de ensino no início do 

semestre letivo, o professor deve comunicar ao aluno, as formas e critérios pelo qual será 

avaliado. 

 

Art. 57. Em casos excepcionais, a juízo do professor da disciplina será concedida 

segunda chamada, ao aluno que deixar de comparecer às atividades avaliativas. 

 

Parágrafo único.  Em casos excepcionais  poderá ser concedida segunda 



chamada da prova escrita individual desde que o aluno apresente requerimento na 

Secretaria Geral, obedecidos os seguintes critérios: 

I- conter as devidas justificativas; 

II- o prazo máximo de (2) dias úteis após a aplicação da prova na data 

normal; 

III- pagamento de taxa correspondente. 

 

 

Art. 58.  Somente será concedida segunda chamada ao aluno que faltar ao exame 

final, em casos excepcionais, a juízo do Coordenador do Curso, se requerida no prazo de 

2 (dois) dias úteis da sua realização. 

 

 

Art. 59. Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) às aulas e demais atividades escolares, será aprovado na disciplina: 

I - o aluno que obtiver nota de aproveitamento semestral igual ou superior a 

7 (sete),  como resultado das etapas de avaliação; ou 

II -  mediante exame final aluno que,  tendo obtido nota de aproveitamento 

inferior a 7 (sete), porém não inferior a 4 (quatro), obtiver média final, 

igual ou superior a 5 (cinco), correspondente à média aritmética simples 

entre a nota de aproveitamento semestral e a nota do exame final. 

 

Art. 60. O aluno que, prestando o exame final, obtiver média final na disciplina 

inferior a 5 (cinco) será considerado reprovado. 

 

§1º Os componentes curriculares obrigatórios à conclusão do curso, como 

Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia, Projetos Experimentais e outros, terão a 

atribuição de uma única nota ao final do semestre letivo, após o cumprimento das 

exigências estabelecidas em regulamento próprio. 

 

§ 2º O Estágio Curricular Supervisionado tem o funcionamento e avaliação 

definidos em regulamento próprio, aprovado pelos colegiados competentes 

 

Art. 61. Mediante requerimento, com as razões de discordância e justificativas, 

o aluno poderá, em qualquer disciplina, no prazo de 3 (três) dias úteis após a divulgação 

da nota, pleitear, ao Coordenador de Curso, revisão da nota do exame final, desde que 

obedecidas as seguintes condições: 

I - tenha atendido a freqüência mínima exigida; e 

II - não tenha utilizado de meios fraudulentos. 

 

§ 1º A revisão será feita pelo professor da disciplina em conjunto com o 

Coordenador de Curso, ou professor indicado por ele, ou ainda, quando necessário, pelo 

Colegiado de Curso. 

 

§ 2º Procedida a revisão deverá ser apresentada justificativa da decisão, vedada 

redução da nota. 

 

Art. 62. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a freqüência, sejam as 



notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina em regime de dependência, conforme o 

estabelecido neste Regimento Geral. 

Art. 63. O CONSEPE  pode estabelecer critérios de avaliação diferenciados para 

atender as características de cada curso. 

 

Seção I 

Da Dependência 

 

Art. 64. O aluno de curso de graduação que não tiver alcançado a freqüência 

escolar mínima, ou a média final exigida, repetirá a disciplina, na forma de dependência, 

conforme estabelecido pelo CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 65. O aluno aprovado em todas disciplinas do período cursado, é promovido 

ao semestre letivo seguinte, admitindo-se as seguintes situações para fins de promoção:  

I- apresentar até 4 (quatro) disciplinas em dependência, 

independentemente de semestre letivo a que se refiram as 

dependências; 

II-  não estar reprovado na disciplina Integração de Conhecimentos, 

independente do número total de dependências; 

III-  não estar reprovado na disciplina Projeto Integrador. 

 

 § 1º O aluno será considerado reprovado, ficando retido no semestre letivo para 

cursar somente as disciplinas em dependência, quando se enquadrar em qualquer 

um dos incisos desse artigo. 

 

 § 2º Admite-se a matrícula apenas nas disciplinas em regime de dependência, 

mediante requerimento do aluno, aprovado pelo Coordenador do Curso”. 

 

 

Art. 66. O Centro Universitário Toledo pode oferecer disciplinas ou atividades 

diversificadas, com metodologia e recursos técnicos/tecnológicos disponíveis, para 

cumprimento de dependência ou adaptação, em horários e períodos especiais. 

 

Parágrafo único. Respeitada a legislação em vigor, o Centro Universitário 

Toledo poderá introduzir na organização pedagógica e curricular dos cursos de graduação 

e pós-graduação a oferta de disciplinas e/ou módulos utilizando a modalidade  semi-

presencial e de educação a distância.  

 

 
 

 

Seção II 

Da Adaptação 

 

 

Art. 67. Entende-se por “Adaptação”, a disciplina não cursada na Instituição de 

origem e exigida pela estrutura curricular do UNITOLEDO. 

 

Parágrafo único. Ao Coordenador do Curso cabe estabelecer o plano de 

adaptação, devendo dar ciência expressa do mesmo ao aluno. 

 



Art. 68. No plano de adaptação, o Coordenador de Curso indica o número de 

disciplinas  a serem cursadas pelo aluno em cada série, observando a carga horária e o 

conteúdo programático das mesmas, bem como o prazo de integralização do curso e os 

demais componentes pedagógicos. 

 

Parágrafo único. Os procedimentos para cumprimento das disciplinas em 

adaptação são definidos e aprovados pelo CONSEPE. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATIVIDADES CURRICULARES DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 69. O Trabalho de Conclusão de Curso, a Monografia, o Estágio Curricular 

Supervisionado, o Projeto Experimental, as Atividades Complementares e as Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais, são obrigatórias para a conclusão de curso, a colação de 

grau e a expedição do diploma. 

 

Art. 70. As normas de elaboração, execução e avaliação das atividades de que 

trata o artigo anterior são estabelecidas pelo Colegiado de Curso, aprovadas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

 

TÍTULO V 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 71. O corpo docente é contratado segundo a consolidação das leis do 

trabalho, na forma do Estatuto, deste Regimento Geral e do Plano de Carreira e Salários 

do Pessoal Docente. 

 

Art. 72. Os professores admitidos devem ser qualificados, acadêmica e 

profissionalmente, em sua área de atuação, e com capacidade didático-pedagógica 

reconhecida e formação geral sólida. 

 

Art. 73. São direitos e deveres do corpo docente: 

I - elaborar antes do início do ano letivo o planejamento de ensino de sua 

disciplina, submetendo-o à aprovação do Colegiado de Curso; 

II - desenvolver o planejamento de ensino de sua disciplina, cumprindo 

integralmente o conteúdo programático e a carga horária, promovendo 

todo o esforço na consecução do processo ensino-aprendizagem; 

III - organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento 

escolar e julgar os resultados apresentados pelos alunos; 

IV - registrar a cada aula, nos documentos de controle, a matéria ministrada; 

V - entregar os resultados das avaliações do aproveitamento escolar nos 

prazos fixados; 



VI - observar o regime disciplinar do UNITOLEDO e zelar pelo bom nome 

do mesmo, em todas as suas atividades, dentro e fora da Instituição; 

VII - elaborar e executar, projetos de pesquisa, de extensão e outros, 

encaminhando-os aos órgãos competentes; 

VIII - votar e ser votado para representante de seus pares nos órgãos colegiados 

do UNITOLEDO; 

IX - participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer, 

dos cursos, treinamento e demais formas de promoção de seu 

desenvolvimento oferecidos pelo UNITOLEDO, bem como integrar 

comissões para as quais for designado; 

X - atender as solicitações do Coordenador de Curso, dos Pró-Reitores e 

Reitor, no âmbito de suas competências. 

XI - submeter-se às decisões emanadas dos órgãos deliberativos e executivos; 

XII - ascender à  categoria superior, na forma do plano de carreira docente; 

XIII - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, neste 

Regimento Geral ou que venham a ser determinadas pelos órgãos 

superiores. 

 

Art. 74. Será passível de sanção disciplinar o professor que, sem motivo aceito 

como justo pelo órgão competente, deixar de cumprir o programa a seu encargo e horário 

de trabalho a que esteja obrigado, importando a reincidência nas faltas previstas neste 

artigo como motivo bastante para sua demissão ou dispensa. 

 

Parágrafo único. Ao professor é garantido o direito de defesa. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 75. Constituem o Corpo Discente do UNITOLEDO, os alunos divididos em 

duas categorias, distinguindo-se pela natureza dos cursos a que estão vinculados. 

 

§ 1º Aluno regular é o aluno matriculado em curso de graduação, seqüenciais e 

de pós-graduação. 

 

§ 2º Aluno não regular é aquele matriculado em curso de extensão, em 

disciplinas isoladas e de aperfeiçoamento. 

 

Art. 76. São direitos e deveres do corpo discente: 

I - freqüentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima 

diligência no aproveitamento do processo ensino-aprendizagem; 

II - utilizar, de acordo com as normas próprias, os serviços técnicos e 

administrativos, bem como os decorrentes dos órgãos suplementares 

oferecidos pelo UNITOLEDO; 



III - participar dos órgãos colegiados deliberativos e normativos do 

UNITOLEDO, segundo este Regimento Geral  e a legislação em vigor; 

IV - recorrer, nos prazos previstos, das decisões dos órgãos deliberativos e 

executivos do UNITOLEDO, de acordo com este Regimento Geral; 

V - observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se de acordo com os 

princípios éticos e morais, condizentes com a dignidade humana, os 

princípios e objetivos do UNITOLEDO fixados no Estatuto e neste 

Regimento Geral; 

VI - zelar pelo patrimônio do UNITOLEDO; 

VII - sugerir medidas que visem à melhoria da qualidade do ensino no 

UNITOLEDO; 

VIII - cumprir com suas obrigações relacionadas com a Biblioteca Central do 

UNITOLEDO; 

IX - exercer as demais atividades escolares que lhe sejam solicitadas pelos 

professores e dirigentes educacionais. 

 

Art. 77. Aos representantes estudantis, com direito a voz e voto nos órgãos 

colegiados deliberativos do UNITOLEDO, é vedada a acumulação, na condição de 

representante, em mais de um órgão. 

 

Art. 78. Cessa o mandato do representante do corpo discente nos colegiados que: 

I - sofrer pena de suspensão ou exclusão, após processo disciplinar; 

II - exceder o prazo máximo de integralização de seu curso; 

III - interromper seus estudos, mediante desistência, trancamento ou 

cancelamento de matrícula; 

IV - concluir o curso pelo qual foi indicado como representante. 

 

Parágrafo único. Na vacância da representação estudantil nos colegiados, cabe 

ao respectivo Diretório Acadêmico indicar novo titular, que deve completar o mandato 

do substituído. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art. 79. O corpo técnico-administrativo e de apoio, constituído por todos os 

servidores não docentes, tem a seu encargo os serviços necessários ao adequado 

funcionamento do UNITOLEDO e suas funções definidas em regulamento próprio. 

 

Parágrafo único. O UNITOLEDO zela pela manutenção dos padrões de 

recrutamento e condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição 

educacional, bem como oferece oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a 

seus servidores. 

 

 

 

 



TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 

 

Art. 80. Cabe aos membros do UNITOLEDO manter clima de trabalho, respeito 

e cooperação solidária, buscando, por sua conduta, dignificar a vida universitária, 

promover a realização dos seus objetivos e observar as normas condizentes com o respeito 

à dignidade pessoal e profissional de todos e cada um dos membros da comunidade. 

 

Art. 81. O ato de matrícula do aluno ou de admissão aos quadros docente e 

técnico-administrativo, bem como a investidura de autoridade docente ou administrativa, 

representam contrato de adesão ao Centro Universitário Toledo e implicam no 

compromisso de respeitar e acatar o seu Estatuto, este Regimento Geral e as decisões que 

emanam dos seus órgãos colegiados. 

 

Parágrafo único. Constitui infração disciplinar punível na forma deste 

Regimento Geral o desatendimento do compromisso a que se refere este artigo. 

 

Art. 82. Na aplicação das sanções disciplinares considera-se a gravidade da 

infração, à vista dos seguintes elementos: 

I - primariedade do infrator; 

II - dolo ou culpa; 

III - valor do bem moral, cultural ou material atingido; 

IV - direito violado. 

 

§ 1º Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa. 

 

§ 2º A aplicação a aluno ou a docente de penalidade que implique afastamento, 

temporário ou definitivo, das atividades acadêmicas será precedida de processo 

disciplinar, mandado instaurar pela Reitoria. 

 

§ 3º O Reitor pode, em caso de extrema gravidade, suspender o aluno, enquanto 

perdurar o processo interno disciplinar. 

 

§ 4º Em caso de dano material ao patrimônio do UNITOLEDO, além da sanção 

disciplinar, o infrator estará obrigado ao ressarcimento na forma da lei. 

 

Art. 83. Os membros da comunidade acadêmica estão sujeitos às seguintes 

penalidades disciplinares: 

I - advertência verbal; 

II - repreensão por escrito; 

III - suspensão; 

IV - dispensa ou desligamento. 

 

 

CAPÍTULO II 



DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 84. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades: 

I - Advertência, oral e sigilosa, por: 

a) desídia no desempenho de suas funções; 

b) pautar-se com atitudes reveladoras de incompetência profissional; 

c) dificultar o bom relacionamento com os alunos e demais membros 

da comunidade acadêmica; 

d) faltas não justificadas em reuniões dos colegiados a que pertence. 

II - Repreensão, por escrito, por: 

a ) reincidência nas alíneas do inciso I deste artigo; 

b ) praticar atos incompatíveis com as finalidades do UNITOLEDO e a 

dignidade do magistério; 

c ) exceder-se nos prazos previstos para  entrega dos resultados 

escolares; 

d ) deixar de registrar o conteúdo programático ministrado nos 

documentos próprios; 

e ) não cumprir prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, bem 

como deixar de registrar o desenvolvimento do conteúdo 

programático ministrado na disciplina a seu encargo; 

f ) permitir a utilização, pelos alunos, de meios ilícitos ou fraudulentos 

de aproveitamento da vida escolar, em trabalhos escolares ou na 

realização  de provas e exame final. 

III - Suspensão, com perda de vencimento, por: 

a ) reincidência nas alíneas do inciso II deste artigo;  

b ) não cumprimento, sem motivo aceito como justo, do conteúdo 

programático e/ou da carga horária da disciplina sob sua 

responsabilidade; 

c ) desídia contumaz no desempenho de suas obrigações docentes; 

d ) prática de atos de improbidade funcional ou incompatíveis com as 

finalidades do UNITOLEDO; 

e ) participação em ato que atente contra a moral e os bons costumes ou 

incitação a movimentos de paralisação de atividades escolares. 

IV - Demissão por: 

a ) reincidência em quaisquer das faltas previstas nos incisos anteriores; 

b ) pautar-se de forma atentatória aos princípios éticos e morais 

defendidos pelo UNITOLEDO; 

c ) deixar de observar os preceitos estatutários e regimentais ou as 

normas emitidas pelos órgãos deliberativos ou executivos do 

UNITOLEDO. 

 

§ 1º São competentes para aplicação das penalidades previstas neste artigo: 

I - de Advertência, Repreensão por escrito ou Suspensão – o Coordenador 



de Curso, os Pró-Reitores,  e o Reitor, no âmbito de suas atribuições; 

II - de Dispensa – o Reitor. 

 

§ 2º Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, bem como de demissão, 

por infração disciplinar, cabe recurso aos Colegiados Superiores, interposto no prazo de 

03 (três) dias úteis, contados da data da publicação ou comunicação do ato.   

 

§ 3º A pena de demissão por infração disciplinar será precedida de processo 

interno de apuração, no qual é assegurada a defesa do docente. 

  

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 85. Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penalidades: 

I - de Advertência oral, por desrespeito ou ofensa oral ou escrita a qualquer 

membro da comunidade acadêmica; 

II - de Repreensão, por escrito, no caso de: 

a) reincidência nas faltas previstas no inciso I; 

b) perturbar a ordem no recinto do UNITOLEDO; 

c) ingressar, sem autorização dos órgãos executivos do UNITOLEDO, 

em sala de aula diversa da que normalmente freqüenta, em horário 

de aula ou não. 

III - de Suspensão, em virtude de: 

a) reincidência nas faltas previstas no inciso II; 

b) desacatar decisões dos órgãos executivos e deliberativos do 

UNITOLEDO; 

c) praticar quaisquer modalidades de recepção de alunos, humilhantes 

à pessoa humana ou que lhes causem danos físicos ou morais; 

d) divulgar material escrito ofensivo ao UNITOLEDO ou às pessoas 

que exerçam funções no mesmo; 

e) desrespeitar, injuriar ou agredir física e moralmente outro membro 

da comunidade acadêmica, ainda que acobertado na chancela de 

órgão de representação estudantil. 

IV - de Desligamento por: 

a) reincidência nas faltas previstas no inciso III; 

b) praticar quaisquer atitudes manifestadas por ato ou por escrito, no 

recinto do UNITOLEDO ou fora dele, que redunde em desrespeito 

ou afronta ao UNITOLEDO ou à sua Mantenedora; 

c) pregar no recinto do UNITOLEDO idéias contrárias ao regime 

democrático; 

d) danificar material pertencente ou de responsabilidade do 

UNITOLEDO, bem como de sua Mantenedora. 

§ 1º São competentes para aplicação das penalidades de que trata esse artigo: 



I - de Advertência, Repreensão por escrito ou Suspensão – o Coordenador 

de Curso, os Pró-Reitores,  e o Reitor, no âmbito de suas atribuições; 

II - de Desligamento – o Reitor.  

 

§ 2º A pena de desligamento é aplicada após conclusão de processo disciplinar 

de apuração, procedido por comissão, constituída por (3) três membros, indicados pelo 

Reitor. 

 

§ 3º Da aplicação das penalidades a que se refere o presente artigo, cabe 

recurso, sem efeito suspensivo, para a instância superior, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da data de publicação ou comunicação do ato. 

 

Art. 86. O registro da penalidade aplicada é feito nos assentamentos escolares, 

não constando, porém, do histórico escolar do aluno, salvo em caso de desligamento. 

 

Parágrafo único. Será cancelado o registro das penalidades de advertência, de 

repreensão e de suspensão, se no prazo de 1 (um) ano de sua aplicação o aluno não 

incorrer em reincidência. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art. 87. Aos membros do corpo técnico-administrativo e de apoio aplicam-se as 

penalidades previstas na legislação trabalhista e as configuradas neste Regimento Geral 

para o corpo docente, naquilo que lhe for aplicável. 

 

§ 1 A aplicação das penalidades, ressalvado o disposto no § 2 do presente 

artigo, é de competência dos membros da comunidade acadêmica investidos de 

autoridade, no âmbito das suas respectivas atribuições. 

 

§ 2 A demissão ou rescisão do contrato de trabalho é da competência da 

Mantenedora, por proposta das mesmas autoridades referidas no parágrafo anterior. 

 

 

TÍTULO VII 

DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS 

 

Art. 88. A colação de grau é ato oficial realizado em sessão solene e pública, em 

dia e hora previamente fixados, sob presidência do Reitor ou de seu representante. 

 

Parágrafo único. Mediante requerimento, em dia e hora determinados pela 

Reitoria, na presença de dois professores e do Reitor ou seu representante, pode ser 

conferido grau ao aluno que não realizar a colação de grau em época oportuna. 

 

Art. 89. Os diplomas dos cursos de graduação são assinados pelo Reitor, 

Secretário Geral e pelo aluno, e os de cursos seqüenciais de formação específica são 

assinados pelo Reitor, Secretário Geral, autoridade designada em ato próprio e pelo aluno.  

 

Art. 90. Os diplomas e certificados de pós-graduação lato-sensu são assinados 



pelo Reitor, pelo Secretário Geral e pelo aluno, e os demais certificados pelo Pró-Reitor 

competente, Coordenador de Curso e o Secretário Geral. 

 

Art. 91. O UNITOLEDO, após aprovação do CONSU, outorga títulos de: 

I - Doutor “Honoris Causa” a personalidades eminentes que se tenham 

distinguido por sua atividade em prol das ciências, letras e artes ou do 

melhor entendimento entre os povos; 

II - Professor Emérito a docentes do Centro Universitário que tenham 

alcançado eminência em seu desempenho ou quando os mesmos se 

apresentarem ou se retirarem definitivamente das respectivas atividades 

de magistério e tenham prestado serviços relevantes à ciência ou ao 

Centro Universitário; 

III - Benemérito a personalidades notáveis, por sua contribuição ao 

UNITOLEDO. 

 

Parágrafo único. A concessão destes títulos é feita por proposta do Reitor, após 

aprovação do CONSU, e são outorgados em solenidade pública. 

 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 92. O presente Regimento Geral pode ser modificado por proposta do 

CONSU, com a aprovação de 2/3 (dois terços) da totalidade de seus membros, após 

homologação da Mantenedora.  

 

Art. 93. As taxas, anuidades e mensalidades escolares são fixadas pela 

Mantenedora, ouvido o CONSU, atendidos os requisitos legais vigentes. 

 

Parágrafo único. No valor das anuidades estão incluídos os atos obrigatórios 

inerentes ao trabalho escolar e seu pagamento pode ser parcelado em prestações 

sucessivas, segundo plano aprovado pela Mantenedora e, em caso de atraso, com os ônus 

previstos na legislação em vigor e nas normas aprovadas pelo CONSU. 

 

Art. 94. Os casos omissos ou duvidosos decorrentes da aplicação do presente 

Regimento Geral são resolvidos pelos Colegiados Superiores, aprovados pela 

Mantenedora, quando implicarem despesas não previstas. 

 

Art. 95. O presente Regimento Geral, aprovado pelo CONSU, entra em vigor no 

semestre letivo seguinte à sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 
 


