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TÍTULO VI

DO CORPO DOCENTE, DISCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Capítulo I

Do Corpo Docente

Art. 139  O corpo docente do Centro Universitário é constituído por todos fazem parte do quadro
de profissionais da mantenedora e os que exercem legalmente, em nível superior, as atividades
de ensino, iniciação à pesquisa e extensão. 

Parágrafo único.  Os membros do corpo docente são selecionados dentre pessoas legalmente
habilitadas  que  se  sobressaiam  pela  idoneidade  científica  e  pedagógica,  como  também  pela
integridade da doutrina e probidade de vida, por meio de aula prática com temática de abordagem
na área de atuação e/ou entrevista técnica. 

Art.  140 Os  professores  são  contratados  pela  Mantenedora,  segundo  o  regime  das  leis
trabalhistas. 

Art. 141 O Corpo Docente é constituído pelos Professores integrantes da carreira docente, pelos
docentes  temporários; pelos Professores Visitantes e Professores Colaboradores. 

Parágrafo único. O Corpo Docente é composto por:

I - professores integrantes da carreira docente.

II - professores temporários.

§ 1º São docentes integrantes da carreira docente os professores permanentes, sujeitos à jornada
semanal de trabalho, com normas de seleção, contratação e promoção.

§ 2º Os professores temporários são eventuais, contratados por prazo determinado, para 
situações emergenciais ou para atender a programas especiais e não integrados à carreira 
docente.

§ 3º  Os professores visitantes são destinados a suprir a falta temporária de docentes integrantes 
da carreira e poderá ser contratado para atividades que, escapando à rotina das tarefas de 
docência e/ou de pesquisa da Unidade, impõem-se para o aprimoramento tanto do pessoal 
docente como discente.

§ 4º. Os professores colaboradores são profissionais qualificados que atuam de maneira 
voluntariada em ações pedagógicas de interresse mútuo.

Art.  142  As atividades dos docentes compreendem: 
I- as relacionadas com preservação, elaboração e transmissão de conhecimentos, a saber: 
a)  aulas, conferências, seminários e outras formas de exposição e debate; 
b)  trabalhos práticos de treinamento; 
c)  seleção de discentes/docentes, pesquisadores;



d)  verificação de aprendizagem; 
e)  iniciação à pesquisa em geral e atividades de extensão; 
f)  elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao Ensino, à Iniciação à Pesquisa e
à Extensão; 
g)  participação em congressos e reuniões de caráter científico; 
h)  participação  em  Programas  de  Cooperação  e  outras  formas  de  Intercâmbio  inerentes  às
atividades de Extensão; 
II - as relacionadas com a formação ética e cívica dos discentes, respeitados sempre os princípios
da Moral; 
III - as relacionadas com a administração do Centro Universitário; 
a)  responsabilidade de direção e chefia; 
b)  participação em órgãos colegiados; e, 
c)  participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados ao ensino, iniciação à
pesquisa e extensão. 

Art. 143   O Centro Universitário dispõe de um Plano de Carreira do Corpo Docente, definido e
aprovado pelo Conselho Superior, com base nos acordos firmados com a representação de classe
- sindicato
§ 1º  Além das categorias funcionais,  eventualmente e por  tempo estritamente determinado,  o
Centro  Universitário  poderá  contar  com  Professores  Colaboradores  e  Professores  Visitantes,
estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes integrantes da carreira. 
§ 2º Os docentes são contratados pela Mantenedora e lotados nos diversos cursos de acordo com
a necessidade pedagógica dos mesmos.

Art. 144   A admissão do docente é feita mediante processo de seleção de acordo com normas
expedidas pelo Conselho Superior, observados os seguintes critérios: 
I - além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos, didáticos
e profissionais, relacionados aos componentes curriculares a ser por ele lecionados; 
II - constitui requisito mínimo para participação no processo de seleção de docentes o diploma de
graduação e o certificado de pós-graduação (lato sensu) na área e/ou afim. Contudo, dar-se-á
preferência aos candidatos com pós-graduação (stricto sensu) de curso que inclua, em nível não
inferior de complexidade, componente curricular idêntico ou afim aquele a ser lecionado; 

Seção I
Do Regime de Trabalho

Art. 145  O regime jurídico do Pessoal Docente é o da Legislação Trabalhista e Previdenciária, da
legislação complementar e demais leis aplicáveis, observadas, ainda, as disposições Estatutárias
e Regimentais, bem como as Normas baixadas pelos Órgãos Colegiados. 

Art.  146  O  Professor  passa  a  integrar  o  Corpo  Docente  do  Centro  Universitário  uma  vez
formalizado o seu Contrato de Trabalho.

Art. 147  O docente contratado para o Centro Universitário terá que obrigatoriamente entregar à
Coordenação do Curso para o qual foi designado, os documentos, a saber:
a) cópia xerox dos documentos pessoais;
b) cópia xerox dos títulos acadêmicos;
c) cópia xerox das publicações (capa de livro, artigos científicos publicados...)
d) cópia do currículo lattes atualizada.
e) preenchimento da ficha funcional, devidamente assinada  



Parágrafo único.  A inobservância ao disposto no caput desse artigo poderá ensejar em quebra
de contrato e/ou demissão sumária por desobediência.  

Art.  148   Em  circunstâncias  especiais  poderão  ser  contratados  Professores  e/ou  Técnicos
especializados por prazos determinados por indicação dos Cursos e/ou Órgãos Suplementares e
de Apoio, mediante condições estabelecidas nos respectivos Contratos. 

Art. 149   As férias anuais, estabelecidas pela Legislação Trabalhista e pelas Leis Especiais e
complementares  que  disponham  sobre  a  matéria,  obedecem  a  uma  escala  que  assegure  o
funcionamento normal da Instituição. 

Art. 150  O Reitor pode conceder licença, sem perda de remuneração, ao docente para: 
I  -  participar  de  Congressos,  Simpósios  e  outras  Reuniões  de  natureza  científica,  cultural  e
técnica, relacionadas com sua atividade docente; 
II - exercer, temporariamente, atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em outras Instituições
de Ensino Superior, nacionais ou estrangeiras; 
III - exercer Cargos ou Funções na Administração do Centro Universitário ou de elevado interesse
universitário ou coletivo, desde que o interessado opte pelo vínculo e remuneração de interesse. 
§ 1º.  A solicitação da licença a que se refere o presente artigo é feita por meio de requerimento
devidamente instruído. 
§  2º.  A  licença  será  concedida  mediante  avaliação  do  Reitor,  levando  em  consideração  a
relevância dos serviços  a serem prestados na docência.

Art. 151  O docente beneficiado com licença remunerada ou com ajuda de custo deve firmar um
Termo de Compromisso de servir a Instituição por tempo determinado que não seja inferior ao do
seu afastamento, após seu retorno. 

Parágrafo único. O não cumprimento do Termo de Compromisso firmado implica o ressarcimento
integral à Instituição dos benefícios auferidos. 

Art.  152  Respeitada  a  Legislação  pertinente,  o  Contrato  de  Trabalho  pode  ser  rescindido  a
qualquer tempo, tanto por iniciativa do contratado, como por iniciativa da Mantenedora. 
§ 1º  A rescisão de Contrato por iniciativa do Docente deverá ser formalizada nos termos e nos
prazos legais. 
§ 2º  A Mantenedora, respeitada a Legislação pertinente, pode rescindir Contratos de Trabalho
quando a permanência do contratado deixar de ser da necessidade ou de interesse da Instituição. 

Art. 153   A rescisão de Contrato de Trabalho por iniciativa da Instituição, dentre outras razões,
pode ocorrer, quando o Docente: 
I - demonstrar incompetência científica, didática ou profissional; 
II - demonstrar desídia no desempenho de suas funções; 
III - adotar procedimentos incompatíveis com as finalidades da Instituição ou contrários à filosofia
do Centro Universitário e/ou da Mantenedora;
IV - descumprir as orientações administrativas ou didático-pedagógicas que norteiam o Trabalho
Docente no Centro Universitário. 
V - denegrir a imagem do Centro Universitário e/ou da Mantenedora;
VI - motivos próprios à administração da IES.

Parágrafo  único. Caberá  à  Coordenação  do  Curso  apresentar  solicitação  de  demissão  do
docente à Pro-Reitoria Acadêmica que por sua vez, apurados os fatos e estando de acordo com a
solicitação,  encaminhará pedido  a  Pro-Reitoria  Administrativa  e,  que  por  sua vez,  retificará  o
pedido junto ao Reitor para os procedimentos trabalhistas finais.

Seção I
Dos Direitos e Deveres dos Docentes

Art. 154  Os direitos dos Docentes são: 



I - receber os vencimentos de acordo com as definições acordadas entre os representantes da
classe  e  a  mantenedora  e  plano  de  carreira  aprovado  pelo  Conselho  Superior  do  Centro
Universitário: 
II - usufruir vantagens inerentes ao Cargo, previstas por Lei ou estabelecidas nos Contratos de
Trabalho; 
III  - afastar-se, temporariamente, do Centro Universitário em condições a serem estabelecidas
pelo Reitor e descritas no Manual do Colaborador; 
IV participar de Congressos, Seminários e Reuniões de caráter científico, cultural ou artístico, quer
no país, quer no exterior, em conformidade com as Normas e prioridades do Centro Universitário; 
V - pleitear auxílio financeiro para publicação de Livros ou Trabalhos Científicos; 
VI  -  participar,  pelos  seus  representantes  constituídos,  dos  Órgãos  Colegiados  do  Centro
Universitário, bem como das Comissões que venham a ser formadas, de acordo com o Estatuto e
este Regimento Geral; 
VII - contribuir para o aprimoramento do processo educacional da Instituição; 
VIII - receber Títulos e Honrarias a que fizer jus. 

Art. 155  Os deveres inerentes às atividades dos Docentes são: 
I - observar, em seu procedimento docente, os Princípios e as Normas gerais da Instituição; 
II  -  apresentar,  em  tempo  hábil,  para  aprovação  do  Colegiado  do  Curso  os  Programas  das
disciplinas de sua responsabilidade; 
III - ministrar suas aulas e cumprir, integralmente, o Programa aprovado pelo Colegiado de Curso; 
IV - observar o Regime Escolar, cumprir os horários estabelecidos de inicio e encerramento das
aulas e registrar sua frequência no ponto de controle da mantenedora; 
V - anotar/preencher/lançar frequência do discente no Sistema e/ou documento de controle diário
de classe, os resultados dos instrumentos avaliativos do aprendizado dos discentes, a matéria
lecionada e a frequencia escolar;
VI - fazer o lançamento das notas on-line no tempo determinado em calendário escolar e nos
prazos estabelecidos para que o discente tenha conhecimento; 
VII - prestar assistência e orientação aos alunos, promover e incentivar sua integração na vida
acadêmica, por meio das atividades didáticas e outros meios julgados convenientes; 
VIII  -  zelar  e  responsabilizar-se  pelo  equipamento,  material  didático  e  outros bens do Centro
Universitário sob sua custódia ou uso; 
IX  -  participar  das  reuniões.  Solenidades  e  eventos  do  Centro  Universitário,  acadêmicas  e
regimentais, e aquelas convocadas oficialmente; 
X - cumprir e fazer cumprir, nos prazos hábeis, as determinações e solicitações dos Órgãos do
Centro universitário, bem como desempenhar os encargos e comissões que lhes forem atribuídos
pelas autoridades universitárias; 
XI  -  exercer  a  ação  disciplinar  na  área  de  sua  competência  e  apoiar  medidas  disciplinares
tomadas pelas Autoridades Universitárias; 
XII - aperfeiçoar-se e atualizar-se didática e profissionalmente; 
XIII - entregar plano do curso/disciplina ao qual esteja vinculado, bem como programas e projetos 
de extensão, pesquisa, visita técnica e demais ações pedagógicas voltadas para a formação 
técnica e profissional dos discentes. 

Art. 156  O Corpo Docente da Instituição é constituído por quantos nela exerçam as atividades de 
magistério de educação superior.

Art. 157  São consideradas atividades próprias do pessoal docente:

I - as pertinentes ao ensino que visam à aprendizagem, à ampliação e à transmissão do saber e 
da cultura e à formação de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento.

II - as de atendimento tutorial individualizado, acompanhando as condições do discente no que se 
refere ao ensino-aprendizagem.

III - as de acompanhamento às práticas de formação dos alunos no interior da instituição ou fora 
dela.



IV - as atividades de planejamento de aula, orientação de artigos científicos, monografias, 
dissertações, teses e a participação em bancas examinadoras.

V - as atividades de extensão, sob a forma de cursos, serviços especiais, eventos dentre outros, 
articulando a instituição de ensino com a comunidade.

VI - as de investigação científica com vistas a estimular o desenvolvimento do espírito científico, a 
criação cultural e a produção acadêmica.

VII - as de produção acadêmica destinada à divulgação do conhecimento.

VIII - as de capacitação e atualização docente, desde que devidamente autorizado pela 
administração acadêmica e observada a política de formação da IES; 

IX - as atividades inerentes à administração acadêmica;

X – as atividades de participação nas reuniões e trabalhos dos cursos, a que o docente pertencer 
e em comissões para as quais é designado.

XI - o comparecimento às reuniões e às solenidades, programadas pelo Centro Universitário ou 
pelo curso ao qual o professor estiver vinculado.

XII - a elaboração, quando convocado, de questões para os processos seletivos, aplicações de 
provas para esse fim e a fiscalização de sua realização.

XIII - a participação na elaboração do projeto pedagógico do curso e no processo de avaliação 
institucional.

XIV - a participação efetiva no Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso, bem como 
outros conselhos oficiais do Centro Universitário a que pertencer.

Art. 158 O Plano de Carreira Docente é estruturado com base na titulação, no tempo de exercício 
da docência, na experiência profissional, na avaliação de desempenho e na jornada de trabalho.

§ 1º .Os critérios, prioridades e metas a atingir e os recursos para o programa de capacitação e 
aperfeiçoamento do corpo docente são estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional.

Capítulo II

Do Corpo Discente

Art. 159 Integram o corpo discente do Centro Universitário todos os alunos que tenham efetivado 
o ato institucional de matrícula em qualquer dos seus cursos ou programas.

Parágrafo único.  A matrícula nos cursos ou programas oferecidos pela Instituição importa em 
compromisso formal do matriculado com o respeito a este Regimento Geral, às normas baixadas 
pelos órgãos competentes do Centro Universitário e às autoridades acadêmicas; compromisso 
pelo qual responderá, nos termos deste Regimento e dos regulamentos disciplinares.

Art. 160 Os discente regularmente matriculados e com frequência às aulas podem se organizar 
em representatividades setoriais de âmbito acadêmico, desde que, sem identificação político 
partidária, e sem conotação ideológica, religiosa ou racial, atendam aos seguintes objetivos: 

I - cooperar para a solidariedade e o bom relacionamento da comunidade acadêmica.

II - preservar as tradições estudantis e a ética escolar.

III - organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, científico, artístico ou 
desportivo, visando ao aperfeiçoamento da formação acadêmica.

IV - promover intercâmbio e colaboração com entidades congêneres.



Art. 161 Devem ser entendidas como representatividades setoriais, as ações de âmbito dos 
colegiados de organização acadêmica, de caráter cívico, social, cultural, científico, artístico e/ou 
desportivo, visando ao aperfeiçoamento da formação acadêmica

Art. 162 O Corpo Discente tem representação com direito a voz e voto no Conselho Superior por 
meio de representante escolhido pelos Coordenadores dos Cursos em comum acordo.

Parágrafo único.  A representação discente tem por objetivo a cooperação do alunado no melhor 
desenvolvimento das atividades da Instituição e de seus cursos.

Art. 163  O Centro Universitário oferece ao seu corpo discente:

I.Oportunidades de participação em projetos de melhoria das condições de vida da comunidade, 
bem como em processos que contribuam para o desenvolvimento do País, do Estado e do 
Município.

II.Programas de prática profissional com convênios para realização de estágios curriculares.

III.Acompanhamento e supervisão docente.

Art. 164  Os alunos do curso de graduação poderão exercer funções de monitor, de acordo com 
seu rendimento escolar e resultado obtido em processo seletivo para as vagas disponíveis.

Seção I
Dos Direitos e Deveres dos Discentes

Art.  165   Aos  membros  do  Corpo  Discente,  individual  e  coletivamente,  são  assegurados  os
seguintes direitos: 
I  -  participar  das  atividades  previstas  para  os  componentes  curriculares  em  que  estejam
matriculados; 
II - receber atendimento por parte da Administração a suas solicitações legais e regulamentares,
desde que viáveis e compatíveis com as finalidades do Centro Universitário; 
III  -  pleitear  assistência  e  candidatar-se  a  Bolsa  e  ao  exercício  de  Monitoria,  conforme
regulamentado pelo Conselho Superior; 
IV  -  participar,  com  direito  a  voz  e  voto,  das  Reuniões  dos  Órgãos  Colegiados  do  Centro
Universitário,  por meio de representação constituída na forma prevista na legislação vigente e
disciplinada neste Regimento Geral; 
V  -  promover  atividades  ligadas  aos  interesses  da  vida  Universitária,  quando  devidamente
autorizados; 
VI - colaborar para o aprimoramento do Ensino no Centro Universitário; 
VII - ter livre acesso ao Regimento Escolar;
VIII - recorrer das decisões dos órgãos executivos para instâncias superiores. 

Art. 166  Os deveres básicos inerentes às atividades discentes são: 
I  -  frequentar às aulas e demais atividades curriculares aplicando a máxima diligência no seu
aproveitamento; 
II - observar o Regime Disciplinar instituído neste Regimento Geral; 
III - contribuir, na esfera de sua ação, para que o prestígio do Centro Universitário seja sempre
crescente e para que se respeitem as suas finalidades espirituais, culturais e humanas; 



IV - comparecer aos Atos Solenes do Centro Universitário e prestigiá-los; 
V - respeitar o patrimônio material do Centro Universitário e zelar pela sua conservação. 
VI - zelar pelo bom nome da Instituição de Ensino;
VII - cumprir o determinado nas normas legais e institucionais constituídas e instituídas; 
VIII - respeitar as autoridades acadêmicas de maneira ética;

Capítulo III

Do Corpo Técnico – Administrativo

Art. 167 O corpo técnico-administrativo da Instituição é constituído de pessoal contratado para 
funções não especificamente docentes, os quais têm sob sua responsabilidade os serviços 
necessários ao bom funcionamento do Centro Universitário.

Art. 168  O corpo técnico-administrativo, independente das suas atribuições, é parte integrante da 
ação educativa desenvolvida pelo Centro Universitário e por seus cursos, compondo, com o corpo
docente e discente, os segmentos responsáveis pelo bom desempenho acadêmico.

Art.  169  O  Centro  Universitário  estimulará  o  aperfeiçoamento  de  seu  Corpo  Técnico-
Administrativo, por meio de projetos/programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento de carreira
que abrange: 
a) cursos de capacitação; 
b) cursos de especialização; 
c) treinamentos de ordem comportamental e/ou técnica;
d) conferências;
e) outras formas de desenvolvimento. 

Art. 170  A admissão de colaboradores no Centro Universitário obedece a critérios estabelecidos
pela Reitoria segundo o processo de seleção no qual o perfil do candidato é comparado com o
perfil exigido para a vaga e, a partir desta análise, os melhores candidatos são escolhidos. 

Art.  171  O regime jurídico do Pessoal  Técnico-Administrativo do Centro Universitário é o da
legislação vigente -  Legislação do Trabalho e Previdência Social,  Legislação Complementar e
demais Leis aplicáveis, bem como as disposições Estatutárias, Regimentais e outras emanadas
dos Órgãos competentes. 

Art.  172   À  Reitoria,  por  seus  órgãos  próprios,  compete  os  atos  de  seleção,  designação,
contratação,  movimentação,  atribuição  de  vantagens  e  gratificações,  concessão  de  férias,
licenças,  afastamentos,  aplicação  de  penas  disciplinares,  rescisão  de  contrato  do  Pessoal
Técnico-Administrativo ligado ao Centro Universitário, depois de confirmada a contratação pela
mantenedora.
 . 
Art.  173   A Remuneração  do  Pessoal  Técnico-Administrativo  pode  variar  de  acordo  com as
Funções,  Categorias,  Níveis,  Jornadas  de  Trabalho  e  outros  critérios  estabelecidos  pela
administração da mantenedora. 
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