
REGIMENTO GERAL

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ DE ITAPERUNA

Aprovado em reunião extraordinária do Conselho Superior, 
de 09 de setembro de 2013. 

Capítulo III

Da Educação a Distância

Art.  134 O  Centro  Universitário  São  José  de  Itaperuna  poderá  desenvolver  Programas  de
Educação a Distância,  nos moldes previstos na legislação pertinente e mediante o respectivo
credenciamento pelo órgão superior competente.

Parágrafo único. Os cursos organizados sob a forma de educação a distância são organizados
em  regime  especial,  com  flexibilidade  de  requisitos  para  admissão,  horários  e  duração  sem
prejuízo dos objetivos e diretrizes curriculares fixados pelas normas legais.

Art. 135 Para desenvolver o Programa de Educação a Distância o Centro Universitário disporá de
equipe  multidisciplinar  especializada,  de  equipamentos  adequados  e  de  recursos  didáticos
especificamente organizados para serem veiculados pelos diversos meios de comunicação.

Art. 136 O Programa de Educação a Distância tem regulamento próprio, aprovado pelo Conselho
Superior da Instituição.

Capítulo IV

Dos Cursos Sequenciais

Art. 137  O Centro Universitário São José de Itaperuna poderá oferecer Cursos Sequenciais, por
campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, nos termos da legislação pertinente.

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 . 

a) os cursos superiores de complementação de estudos com destinação coletiva só poderão se
oferecidos  por  instituição  de  ensino  com  um  ou  mais  cursos  de  graduação  reconhecidos.  A
proposta curricular dos cursos, a respectiva carga horária e seu prazo de integralização serão
estabelecidos pela instituicão que os ministre. 

b)  os  cursos  superiores  de  complementação  de  estudos  com  destinação  individual  serão
propostos por candidatos interessados em seguir disciplinas que configurem um campo do saber
e nas quais haja vaga em curso de graduação reconhecido. 

Art. 138  Os Cursos Sequenciais do Centro Universitário São José de Itaperuna têm regulamento
próprio aprovado pelo Conselho Superior.
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