
REGIMENTO GERAL

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ DE ITAPERUNA

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

TÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO

Art.  64  O Centro Universitário São José de Itaperuna, na consecução de seus objetivos, pode
oferecer os seguintes cursos e programas de nível superior:
I - graduação (presencial, semipresencial e à distância).
II  -  pós-graduação  lato  sensu  (presencial,  semipresencial  e  à  distância)  e  stricto  senso
(presencial),
III - extensão.
IV - capacitações; 
V - formação profissional;
VI  - cursos livres;
VII - complementação pedagógica;
VIII - outros cursos e programas compatíveis com a categoria de Centro Universitário.

Parágrafo único.  Além dos cursos correspondentes a profissões regulamentadas, a Instituição
pode oferecer outros cursos e atividades em atendimento às demandas da sociedade, bem como
criar  espaços alternativos que propiciem a indissociabilidade entre suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Art.  65  Os Cursos elencados no artigo 63, objetivam à formação acadêmica, à habilitação ao 
exercício profissional na área de estudos, abrangida pelo respectivo currículo pleno e podem ser 
oferecidos nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, atendidas as normas legais 
pertinentes.

Art.  66  Os Cursos são abertos a candidatos que tenham titulação mínima para matrícula, 
conforme legislação vigente e desenvolver-se-ão em períodos letivos semestrais, anuais e/ou à 
distância.

Parágrafo único. O plano curricular dos cursos, ementários, bem como o tempo mínimo e 
máximo para a integralização curricular devem constar do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, 
definido pelo NDE dos Cursos, com base na legislação vigente.

Art.  67  O projeto pedagógico de cada curso, elaborado de forma participativa e colegiada, fixa a 
respectiva estrutura curricular a partir das diretrizes legais e os padrões de qualidade 
estabelecidos pelos órgãos competentes, devendo ser organizado e aprovado pelo NDE do 
Curso, o mesmo ocorrendo pelo Conselho Superior do Centro Universitário.

Parágrafo único. O órgão responsável pela elaboração e acompanhamento do Projeto 
Pedagógico de cada curso será o seu respectivo Núcleo Docente Estruturante - NDE.



Seção I
Dos Cursos de Extensão 

Art.  68   Os  Cursos  de  Extensão  oferecidos  destinam-se  à  divulgação  e  atualização  de
conhecimentos e técnicas, visando à elevação cultural da comunidade ou o seu aproveitamento
para estudos ulteriores. 

Art.  69   Além dos Cursos correspondentes às Profissões reguladas em Lei, a Instituição, de
Ensino Superior promoverá ações extensionistas de caráter social que atendam à necessidade
específica e às exigências do desenvolvimento local, regional ou nacional. 

Art.  70   Na criação e manutenção de Cursos são observados os seguintes critérios: 
I - exigência do mercado de trabalho e capacidade de absorção de mão de obra formada; 
II - atendimento às necessidades e expectativas da Comunidade local e/ou Regional em que o
Centro Universitário se insere; 
III - compatibilidade dos objetivos do Curso com as prioridades e metas fixadas no PDI; 
IV - utilização, sempre que possível, dos recursos materiais e humanos existentes em projetos e
programas sociais. 

Art.  71  O CenPE em conjunto com as Coordenações de Curso do Centro Universitário pode
promover, eventos, encontros, simpósios, congressos, palestras de caráter formativo e técnico
que contribua para o desenvolvimento educativo dos discentes. 
§ 1º  Os eventos, encontros, simpósios, congressos e palestras são oferecidos à participação dos
discentes do Centro Universitário, bem como a participantes de qualquer instituição de ensino do
País. 
§ 2º  Os projetos de Iniciação Científica próprios do CenPE são realizados sob a direção do(a)
seu(sua) Coordenador ou docente, Mestres ou Doutores convidados, com apoio ou não da IES
e/ou por algum órgão de fomento ou mediante convênio ou parceria. 
§ 3º   Cabe ao CenPE regulamentar o desenvolvimento das atividades. 

Seção II
Da Extensão e Assuntos Comunitários

Art. 72  A extensão, no Centro Universitário, visa interligar as atividades de ensino e pesquisa 
com as demandas da sociedade, com ela se integrando numa ação conjunta e transformadora, 
participando da construção e dos benefícios do progresso humano, científico e cultural, 
transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa e 
captando demandas e necessidades da sociedade para orientar a produção e o desenvolvimento 
de novos conhecimentos.

§ 1º   As atividades de extensão fazem parte do planejamento geral do Centro Universitário e são 
estabelecidas em um programa anual de extensão, amplamente divulgado e periodicamente 
avaliado.

Art. 73  A Extensão é feita por meio de Cursos, Projetos, Eventos, Prestação de Serviços e outras
atividades voltadas para a Comunidade, para a difusão de conhecimento e técnicas pertinentes às
áreas dos Cursos ministrados. 
§ 1º.  Os Cursos de Extensão são realizados na forma do disposto neste Regimento Geral  e
Normas Complementares; 
§ 2º. Os Serviços de Extensão compreendem as atividades destinadas a promover a integração
do Centro Universitário na Comunidade local e regional. 

Art.  74  As atividades de Extensão compreendem, além de outras: 
I  -  atendimento à Comunidade Acadêmica e Social,  por meio da Assessoria, Consultoria e de
Prestação de Serviço; 
II - participação em iniciativas de natureza cultural, artística e educacional; 
III - promoção de atividades artísticas, culturais e esportivas; 



IV - articulação com o sistema empresarial e educacional. 

Art.  75  A Extensão é coordenada pelo CenPE e/ou Coordenadores de Cursos de Graduação,
que fará: 
I - a integração do Centro Universitário à Comunidade local e regional; 
II - a orientação e atendimento aos Acadêmicos e Funcionários; 
III - a promoção de Atividades sócio-religiosas, integrando a Comunidade Acadêmica; 
IV - a prestação de serviços à comunidade social e acadêmica, por meio de projetos e/ou outras
formas de atendimento. 

Parágrafo único. As atividades de extensão universitária são desenvolvidas no âmbito interno da 
instituição ou podem realizar-se, externamente, sempre associadas ao ensino e à pesquisa, em 
diferentes modalidades, não excludentes, como: cursos, atividades culturais, ações de serviços e 
de cooperação técnico-científica, intercâmbio de produção e a divulgação do conhecimento e 
outros eventos de informações técnicas, científicas e culturais.

Art.  76  Os Cursos, Serviços de Extensão e outras atividades são planejados e executados por
iniciativa  do  Centro  Universitário  ou  por  solicitação  da  Comunidade,  por  meio  dos  diversos
eventos que possam se caracterizar como prolongamento das atividades de Ensino. 

Parágrafo único. A execução dos projetos de extensão, no Centro Universitário, tem a supervisão
disciplinada pelo CenPE. 

Capítulo II

Da Pesquisa e da Produção Acadêmica

Art. 127 A pesquisa é considerada como um princípio educativo, aparecendo ao longo de todo o
curso  de  graduação,  nos  limites  cognitivos  e  metodológicos  de  cada  disciplina  e  nas  suas
interações com a realidade social, cultivando, nos discentes, uma atitude científica e despertando
vocações para a investigação.

Parágrafo único. O processo investigador e transformador pode ocorrer em sala de aula ou fora
dela,  em  atividades  teóricas  ou  práticas,  nos  laboratórios,  biblioteca,  estágios,  monografias,
artigos, seminários e outros eventos, induzindo professores e alunos para a busca de soluções
criativas, levando-os à elaboração de conhecimentos.

Art.  128 O  Centro  Universitário  São  José  de  Itaperuna  poderá  estabelecer  mecanismos
facilitadores ao desenvolvimento da experimentação,  da investigação científica e da produção
acadêmica, entre outros com:

I - engajamento de docente/discentes em projetos institucionais, mediante parcerias na produção
acadêmica e carga horária disponibilizada para essas atividades.
II - envolvimento de órgãos de fomento à pesquisa, em projetos de interesse comunitário.
III - área física, biblioteca, laboratório e equipamentos adequados.
IV - divulgação e distribuição da produção acadêmica, conforme critérios estabelecidos.
V - concessão de bolsas de iniciação científica e/ou monitoria aos discentes.

Seção I

Da Iniciação à Pesquisa 

Art. 129   A iniciação à pesquisa tem como objetivo estimular e incentivar a iniciação científica,
visando à produção do conhecimento e ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura.



Art. 130   O Centro Universitário incentiva a iniciação à pesquisa, visando: 
I - ao aprimoramento da atitude científica, indispensável à formação acadêmica; 
II - ao desenvolvimento das Ciências, das Artes e da Tecnologia; 
III - a solução de problemas técnicos ou científicos da comunidade local, regional ou nacional. 

Art. 131  A iniciação à pesquisa é estimulada por meio de: 
I - formação de pessoal em Cursos de Pós-Graduação; 
II - concessão de auxílio para projetos específicos; 
III - realização de Convênios com instituições vinculadas à pesquisa; 
IV  -  intercâmbio  com  Instituições  científicas,  com  vistas  ao  incentivo  de  contatos  entre
pesquisadores e ao desenvolvimento dos projetos comuns; 
V - ampliação e atualização da Biblioteca; 
VI - divulgação e publicação dos resultados alcançados; 
VII - promoção de Simpósios e Eventos destinados ao debate de temas científicos; 
VIII - concessão de Bolsas de Pesquisa; 
IX - publicação de trabalhos de interesse cultural e científico; 
X - divulgação de conhecimentos técnicos de trabalho; 
XI - estímulo à criação literária, artística, científica e à especulação filosófica;  
XII - estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local e regional. 
XIII - outros projetos e programas que atendam ao caput do artigo.

Art. 132  A iniciação à pesquisa é supervisionada pela Coordenadora do CenPE e incentivada por
todos os docentes em suas respectivas disciplinas. 

Art. 133  A política de pesquisa do Centro Universitário tem regulamentada suas atividades por
meio de norma própria. 
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