
REGIMENTO GERAL
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ DE ITAPERUNA

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

Capítulo II
Dos Órgãos Colegiados Deliberativos

Seção I
 Do Conselho Superior

Art. 9° O Conselho Superior é o órgão máximo de deliberação interna da Instituição com funções
fiscalizadora, normativa, deliberativa e de planejamento do Centro Universitário.

Art. 10 .Compõem o Conselho Superior:
I - reitor, como seu presidente.
II - vice-reitor.
III - pró-reitor acadêmico.
IV - pró-reitor administrativo.
V - coordenadores de cursos de graduação. 
VI - presidente do conselho de ensino, pesquisa e extensão.
VII - coordenador do CenPE – centro de pesquisa e extensão
VIII - um representante do corpo docente, indicado pelos seus pares.
IX - um representante do corpo discente escolhido pelos coordenadores dos cursos.
X - um representante da sociedade itaperunense, indicada pelo reitor.
XI - a presidente da comissão própria de avaliação – CPA.
§ 1º O mandato de cada membro do Conselho Superior estará diretamente vinculado ao exercício
do cargo, do vínculo empregatício (para os funcionários); da condição que o levou ao Conselho
Superior  (para  o  caso  de  representante  da  sociedade)  e  do  período  de  permanência  e/ou
integralização do Curso (para o caso de discente).
§ 2º  O membro do Conselho Superior é livre para solicitar a sua substituição e/ou exoneração do
Colegiado, sempre que do uso do seu interesse, por meio de documento oficial.
§  3º  O prazo  máximo para  o  mandato  dos membros do Conselho  Superior,  na  condição de
funcionários da IES, é variável com o interesse do partícipe,  exoneração pelo Reitor,  para os
casos de sua indicação, bem como da perda da função a qual representava.

Art. 11  São competências do Conselho Superior:
I - estabelecer as diretrizes e o planejamento institucional do Centro Universitário e supervisionar
sua  execução,  de  acordo  com  a  legislação  pertinente  e  com  o  Regimento  Geral  do  Centro
Universitário.
II - fiscalizar a atuação dos demais Conselhos e órgãos;
III - aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto Pedagógico Institucional -
PPI do Centro Universitário, assim como suas alterações;
IV - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades gerais, bem como opinar sobre
assuntos que lhe sejam submetidos pelo Reitor; 
V - decidir sobre a concessão de títulos e certificados acadêmicos.
VI - analisar as políticas propostas pelos órgãos que formam a estrutura organizacional do Centro
Universitário.
VII - aprovar propostas dos Conselhos Setoriais de criação, modificação, incorporação ou extinção
de cursos e respectivos planos curriculares.
VIII  -  aprovar  os  Programas  de  Capacitação  e  Qualificação  Docente  e  o  Plano  de  Carreira
Docente, encaminhando-os à Mantenedora para aprovação.
IX  -  analisar  o  relatório  de  atividades  do  Centro  Universitário  submetido  a  sua  apreciação,
emitindo parecer a ser encaminhado à Entidade Mantenedora.
X - propor à Mantenedora a destinação de recursos adicionais e suplementares na vigência do



exercício, para atendimento a eventuais necessidades ou a novos projetos ou programas.
XI  -  aprovar  o  Regimento  Geral  do  Centro  Universitário  e  promover  sua  revisão  periódica,
submetendo-o à homologação da Mantenedora.
XII - apurar a responsabilidade do Reitor, do Vice-Reitor, dos Pró-Reitores, dos Coordenadores de
Curso,  quando,  por  omissão ou tolerância,  permitirem ou favorecerem o não cumprimento da
legislação de ensino superior, deste Regimento Geral ou do Estatuto; 
XIII - deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina coletiva e
individual; 
XIV - decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos do Centro Universitário, em
matéria administrativa, didático-científica e disciplinar; 
XV -  fixar  taxas e contribuições escolares,  conforme as normas estabelecidas pela legislação
vigente, submetendo à aprovação da Mantenedora, quando necessário; 
XVI - autorizar despesas decorrentes de novos projetos e de atividades propostas pelos Órgãos
competentes, ouvida a Mantenedora, quando necessário; 
XVII - apreciar atos do Reitor praticados “ad referendum”; 
XVIII - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em Lei e por este Regimento Geral. 
XIX - decidir os casos omissos ou aqueles que ensejem dúvidas de interpretação do Estatuto e
deste Regimento Geral; 
XX - deliberar quanto à paralisação parcial ou total das atividades do Centro Universitário; 
XXI - aprovar o Regimento Geral do Centro Universitário e suas alterações, submetendo-o ao
órgão competente do MEC, se necessário. 
XXII - aprovar a política, as diretrizes e as linhas gerais de atuação e desenvolvimento do Centro
Universitário; 
XXIII  -  decidir  sobre a criação,  organização ou extinção de cursos e programas de educação
superior e pós-graduação, obedecendo às normas gerais da legislação vigente.

Art.  12  O  Conselho  Superior  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma  vez  a  cada  bimestre,  e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, que o fará mediante circular e/ou
outra forma de comunicação com pelo menos três dias de antecedência. 

Seção II
Do Conselho de Administração e Recursos Humanos

Art.  13  O Conselho  de  Administração  e  Recursos  Humanos  é  órgão  consultivo,  de  apoio  à
Reitoria.

Art. 14  São competências do Conselho de Administração e Recursos Humanos:
I - elaborar pareceres por determinação do Reitor ou do Conselho Superior.
II - propor normas para ingresso, avaliação e capacitação de recursos humanos.
III - fiscalizar o planejamento e a execução das ações pedagógico-administrativas no ambiente
acadêmico.
IV - propor ao Conselho Superior as políticas de gestão da qualidade e gestão da informação do
Centro Universitário.
V - aprovar em conjunto com o Conselho de Ensino, pesquisa e extensão, planos, programas e
projetos de iniciação à pesquisa, produção artística e atividades de extensão; 
VI - decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 
VII - instituir símbolos, bandeiras e flâmulas, no âmbito do Centro Universitário; 
VIII - deliberar sobre a política de pessoal e aprovar os planos e quadros de carreira; 
IX -  aprovar  contratos,  acordos e convênios entre  o Centro Universitário  e  outras instituições
públicas ou privadas; 
X - assumir outras competências por indicação da Reitoria. 

Art. 15  O Conselho de Administração e Recursos Humanos tem a seguinte composição:
I - o Pró-Reitor Administrativo, que será o seu Presidente.
II - o Pró-Reitor Acadêmico.
III - um representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.



IV - um representante do Corpo Docente eleito pelos Coordenadores de Cursos.
V - um representante do Corpo Administrativo, indicado pelos seus pares.

Art. 16  O Conselho de Administração e Recursos Humanos reunir-se-á, ordinariamente, duas
vezes a cada semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente,
que o fará mediante circular  e/ou outra forma de comunicação com pelo menos três dias de
antecedência.

Seção III
Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Art. 17  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão consultivo, de apoio à Reitoria e às
Pró-Reitorias,  é  responsável  pela  fiscalização,  supervisão,  técnica  e  acadêmica,  de  assuntos
relacionados à Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.

Art. 18  São competências do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:
I - apreciar e submeter ao Conselho Superior, as propostas de criação, modificação, incorporação
ou extinção de cursos e seus respectivos currículos.
II - emitir pareceres por determinação do Reitor e/ou Vice-Reitor ou do Conselho Superior.
III - propor, juntamente com os demais conselhos e órgãos da Administração Básica, o calendário
acadêmico.
IV - propor ao Conselho Superior diretrizes para o Centro Universitário relativas a políticas nas
áreas de sua competência.
V - propor normas gerais para o funcionamento dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação.
VI - aprovar a implantação e os currículos dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação.
VII - propor programas e projetos de pesquisa e extensão para o Centro Universitário.
VIII - propor normas gerais para os programas e projetos de pesquisa, iniciação científica e de
extensão desenvolvidos pelo Centro Universitário, encaminhando-os ao Conselho Superior para
aprovação, quando necessário.
IX  -  fiscalizar  a  execução  e  acompanhar  a  implementação  das  políticas  de  ensino  e  ações
pedagógico-administrativas no ambiente acadêmico.
X - propor o número de vagas dos cursos e programas de educação superior, de acordo com a
capacidade institucional e as exigências do seu meio; 
XI - incentivar a implementação do Programa de monitoria;
XII - assumir outras competências por indicação da Reitoria. 

Art. 19  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão terá a seguinte composição:
I - o pro-reitor acadêmico, como seu presidente.
II - o pró-reitor administrativo.
III - o coordenador do CenPe – Centro de Pesquisa e Extensão.
IV - os coordenadores dos cursos de graduação, quando estes presidirem o NDE dos Cursos.

Art. 20  O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes a cada semestre letivo, e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, que o fará mediante circular e/ou
outra forma de comunicação com pelo menos três dias de antecedência.

Art.  21  É  obrigatório  e  preferencial  a  qualquer  outra  atividade  no  Centro  Universitário  o
comparecimento dos membros às reuniões dos órgãos colegiados deliberativos e consultivos de
que façam parte. 



Capítulo III
Dos Órgãos Executivos

Seção I
Da Reitoria

Art. 22  A Reitoria é exercida por:
I - reitor
II - vice-reitor
III - pró-reitor acadêmico
IV - pró-reitor administrativo

Art. 23  A Reitoria é o órgão executivo que coordena, fiscaliza e supervisiona todas as atividades
do Centro Universitário e será exercido pelo Reitor e, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-
Reitor.

Art. 24  O Reitor do Centro Universitário São José de Itaperuna é indicação do Conselho Diretor
da Fundação Educacional e Cultural  São José e deverá ser exercida, preferencialmente, pelo
Presidente da mantenedora.

Parágrafo único. :O vice-reitor será indicado e nomeado pelo Reitor do Centro Universitário, com
aprovação do Conselho Diretor da mantenedora. 

Art.  25   Os cargos  de  Pró-Reitor  Administrativo  e  Pró-Reitor  Acadêmico  são  por  escolha  e
indicação do Reitor, com a aprovação Conselho Diretor da Mantenedora, Fundação Educacional e
Cultural São José.

Art. 26   São atribuições do Reitor:
I - representar o Centro Universitário, sempre que necessário, em juízo ou fora dele.
II - exercer a presidência do Conselho Superior e em todos os demais do qual participar, sempre
com direito a voto, inclusive o de qualidade.
III  -  celebrar  acordos  e  convênios  de  interesse  acadêmico,  com  instituições  nacionais  ou
estrangeiras.
IV - dirigir os serviços da Reitoria.
V - nomear e exonerar, vice-reitor, Pró-Reitores, Coordenadores de Curso e outros colaboradores
do Centro Universitário.
VI - fazer cumprir as normas emanadas dos Órgãos Colegiados do Centro Universitário.
VII  -  estabelecer  critérios  e  providenciar  a  convocação  de  profissionais  para  atender  às
necessidades dos cursos do Centro Universitário, inclusive do pessoal temporário.
VIII - responsabilizar-se pelo regime disciplinar em todos os órgãos, atos e serviços do Centro
Universitário,  promovendo a sua regularidade e ordem, submetendo-os ao Conselho Superior,
quando se fizer necessário.
IX - conferir títulos honoríficos e graus universitários, concedidos e autorizados pelo Conselho
Superior.
X - discutir com o Conselho Superior proposta orçamentária anual e a prestação de contas para
análise e aprovação.
XI - tomar decisões ad referendum do Conselho Superior em assuntos urgentes e de interesse do
Centro Universitário;
XII  -  dar  cumprimento  às  solicitações  e  deliberações  dos  Órgãos  Colegiados  do  Centro
Universitário;
XIII  -  praticar os atos pertinentes ao provimento e vacância dos cargos do quadro do Centro
Universitário, bem como os relativos ao pessoal temporário;
XIV - zelar pelo bom e fiel cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Geral do Centro
Universitário.



Seção II
Da Vice-Reitoria

Art. 27  O cargo de Vice-Reitor é de escolha e indicação do Reitor do Centro Universitário São
José de Itaperuna, com a aprovação Conselho Diretor da Mantenedora, Fundação Educacional e
Cultural São José.

Art.  28   Compete  ao  Vice-Reitor  a  execução  das   atribuições  do  Reitor  na  sua  falta  e/ou
impedimento.

Seção III
Da Pro-Reitoria

Art. 29  Compete ao Pró-Reitor Administrativo:
I - presidir o Conselho de Administração e Recursos Humanos nas decisões e ou aprovações de
sua competência.
II  -  responder  pela  Área  Financeira  da  Instituição  (folha  de  pagamento),  prestando  contas  à
Reitoria.
III - decidir sobre o abono de faltas dos docentes e pessoal técnico-administrativo, após parecer
encaminhado  à  Pró-Reitoria  Administrativa  pelo  Coordenador  do  curso,  no  prazo  de  48h,
impreterivelmente, para notificação do setor de competência.
IV - convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e Recursos Humanos.
V  -  planejar,  executar,  acompanhar  e  controlar  as  atividades  administrativas  do  Centro
Universitário.
VI - decidir sobre a distribuição dos docentes, de carga horária elaborada pelos Coordenadores de
Cursos,  observando  os  critérios  definidores  do  equilíbrio  financeiro  e  orçamentário  da
Mantenedora.
VII -  elaborar a proposta orçamentária anual do Centro Universitário e de suas unidades para
serem encaminhadas à apreciação e aprovação do Conselho Superior, sempre que solicitado pela
mantenedora.
VIII - desenvolver outras atividades por determinação do Reitor.
IX - assinar convênios que dizem respeito ao interesse dos estágios profissionais e curriculares
dos cursos.
X - propor convênios e/ou outras formas de parcerias com outros centros de ensino, visando ao
intercâmbio, à troca de experiências e ao aprimoramento dos cursos de graduação oferecidos
pelo Centro Universitário; 
XI  -  baixar  atos,  portarias,  instruções  normativas  e  editais  na  área  administrativa  de  sua
competência; 
XII - acompanhar e supervisionar os projetos de criação de cursos de graduação, sequenciais, e
outros, presenciais e na modalidade a distância, bem como os processos de reconhecimento e de
renovação  de  reconhecimento  de  Cursos  de  Graduação  e  de  recredenciamento  do  Centro
Universitário; 
XIII - zelar pelo bom e fiel cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Geral do Centro
Universitário.

Parágrafo único.  A Pro-Reitoria Administrativa pode ser acumulada pelo Vice-Reitor do Centro
Universitário São José de Itaperuna.

Art. 30  Compete ao Pró-Reitor Acadêmico:
I - participar e presidir o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nas decisões e ou aprovações
de sua competência.
II - assinar convênios que dizem respeito ao interesse dos estágios profissionais e curriculares dos
cursos.
III  -  desempenhar  as  atribuições  que  estejam  compreendidas  na  área  de  coordenação,
fiscalização e superintendência das atividades universitárias.
IV - desenvolver outras atividades por determinação do Reitor.
V zelar pelo bom e fiel cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Geral do Centro



Universitário.
VI - planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades pedagógicas do Centro Universitário.
VII - fiscalizar e acompanhar o cumprimento das normas regimentais, de setores e do Conselho
Superior, definidas e aprovadas, pela ações dos coordenadores dos Cursos de Graduação.
VIII - auxiliar o Reitor na coordenação e execução das atividades acadêmicas de graduação; 
IX - exercer a orientação pedagógica geral no âmbito do Centro Universitário; 
X - supervisionar a oferta de cursos oferecidos pelo Centro Universitário; 
XI - acompanhar e avaliar a execução dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC; 
XII - acompanhar, avaliar a execução e responder pelas atividades pedagógicas desenvolvidas no
Centro Universitário; 
XIII - supervisionar as atividades dos Coordenadores de Curso e demais coordenações e  órgãos
a ele subordinados; 
XIV - elaborar o plano anual de atividades para cada período letivo; 
XV  -  apresentar  à  Reitoria  e  Vice-Reitoria  Relatório  Anual  das  Atividades  Pedagógicas
desenvolvidas pelos Cursos; 
XVI - participar das reuniões do Conselho Superior do Centro Universitário; 
XVII - promover e incentivar o aperfeiçoamento e a qualificação do corpo docente, bem como
prestar-lhe assistência e apoio didático-pedagógico; 
XVIII - supervisionar os procedimentos de capacitação docente; 
XIX - assinar certidões e atestados de conteúdo acadêmico, fornecidos pelo Centro Universitário
em conjunto com o Reitor, quando necessário; 
XX - publicar Guias Acadêmicos e Catálogos; 
XXI - organizar, com base no PDI, o planejamento global e anual das atividades no âmbito da Pró-
Reitoria, assim como supervisionar e acompanhar a plena execução dos planos e metas que lhe
são atribuídas; 
XXII - supervisionar todas as atividades de ensino de graduação; 
XXIII - manter-se atualizado sobre a Legislação Federal pertinente ao Ensino Superior; 
XXIV - propor convênios e/ou outras formas de parcerias com outros centros de ensino, visando
ao intercâmbio, à troca de experiências e ao aprimoramento dos cursos de graduação oferecidos
pelo Centro Universitário; 
XXV  -  baixar  atos,  portarias,  instruções  normativas  e  editais  na  área  acadêmica  de  sua
competência; 
XXVI - assinar diplomas e certificados juntamente com o Reitor; 
XXVII - decidir sobre qualquer assunto da área de ensino de graduação, em regime de urgência
ad referendum do Reitor, submetendo seu ato à ratificação deste, no prazo de quarenta e oito
horas, do ato praticado; 
XXVIII - supervisionar a elaboração do Calendário Geral Acadêmico Anual, os procedimentos de
matrículas de alunos nos Cursos de Graduação e a elaboração do horário geral de aulas dos
Cursos de Graduação, com a colaboração dos Coordenadores de Curso;
XXIX - acompanhar e supervisionar os projetos de criação de cursos de graduação, sequenciais, e
outros, presenciais e na modalidade a distância, bem como os processos de reconhecimento e de
renovação  de  reconhecimento  de  Cursos  de  Graduação  e  de  recredenciamento  do  Centro
Universitário; 
XXX -  participar  de  estudos  relacionados  à  expansão  das  atividades  acadêmicas  do  Centro
Universitário; 
XXXI - acompanhar os resultados das avaliações externas dos alunos dos cursos de graduação,
realizadas  pelos  órgãos governamentais  e  pela  CPA,  e  propor  medidas para  melhorar  esses
resultados; 
XXXII - cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados superiores e determinações da
Reitoria e/ou Vice-Reitoria do Centro Universitário; 

Art.  31  O Pró-Reitor  Acadêmico,  durante  seus  afastamentos  temporários  e  impedimentos
eventuais, será substituído por profissional do quadro de docentes, indicado pelo Reitor. 

Art.  32   A qualificação mínima exigida para o cargo de Reitor, Vice-Reitor e Pro-Reitores será :
I - para o cargo de Reitor deverá ocupar a função de Presidente da Mantenedora; 
II - para o cargo de Vice-Reitor, a formação mínima exigida será de Curso Superior com pelo



menos, 3 (três) anos de experiência em Gestão Educacional.
III - para o cargo de Pró-Reitor Acadêmico e Pró-Reitor Administrativo, a formação mínima será de
Curso Superior, preferencialmente com o título de Mestre ou Doutor.

Parágrafo único.  Para o cargo de Pró-Reitor Acadêmico e Pró-Reitor Administrativo poderá ser
considerado o grau de experiência do candidato em Gestão e/ou Coordenação de Curso de Nível
Superior.

Capítulo IV
Dos Órgãos da Administração Básica

Seção I
Do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação 

Art. 33  O Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação – NDE, é o órgão autônomo 
responsável pelo processo de (re)estruturação dos cursos de graduação do Centro Universitário 
São José de Itaperuna.

Parágrafo único. Os Núcleos Docentes Estruturantes - NDE, dos Cursos de Graduação do 
Centro Universitário São José de Itaperuna gozam de normatização própria em consonância com 
legislação vigente.

Art. 34  A Reitoria poderá criar o Núcleo Docente Institucional para auxiliar as Pró-Reitorias na
organização pedagógico-administrativa do Centro Universitário São José de Itaperuna.

Parágrafo único.  O Núcleo Docente Institucional será composto por todos os presidentes dos
Núcleos Docentes dos Cursos de Graduação e será presidido por elemento indicado pelo Reitor.

Seção II
Da Comissão Própria de Avaliação

Art. 35. A Comissão Própria de Avaliação – CPA, é o órgão autônomo responsável pelo processo 
de auto-avaliação institucional e dos cursos de graduação do Centro Universitário São José de 
Itaperuna.

Parágrafo único.  A Comissão Própria de Avaliação – CPA, do Centro Universitário São José de 
Itaperuna goza de normatização própria em consonância com legislação vigente.

Seção III
Da Coordenação de Curso 

Art. 36  A coordenação de cursos é o órgão da administração básica do Centro Universitário para 
todos os efeitos da organização didático-científica e acadêmica, à qual estão subordinados os 
professores admitidos para atuarem nos cursos.

Art. 37  A qualificação mínima exigida é, preferencialmente,  Mestres ou Doutores na área do
curso. 

Parágrafo único.  Na impossibilidade de profissional com titulação de mestrado e/ou doutorado,
será aceita a titulação de especialização na área correlata ao Curso de Graduação.

Art.  38  Os Coordenadores de Cursos devem ter  experiência docente,  preferencialmente em
Coordenação Acadêmica e serão escolhidos e nomeados pelo Reitor.



Art. 39   Compete ao Coordenador do Curso:

I -  participar do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante.

II -  contribuir, no âmbito do curso de sua coordenação, com o Plano de Avaliação Institucional.

III -  acompanhar e contribuir com as atividades desenvolvidas pelos órgãos suplementares e de 
apoio, que dão suporte às ações pedagógicas do curso.

IV - executar ou fazer executar as decisões dos Conselhos e órgãos que lhe sejam superiores no 
que diz respeito à sua competência.

V - distribuir, de acordo com as diversas atividades do curso e em atendimento à política 
institucional, a carga horária semanal de cada professor que nele terá exercício, considerando os 
respectivos regimes de trabalho.

VI - diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o curso disponha de uma 
infraestrutura de apoio que atenda às suas necessidades.

VII - comunicar às Pro-Reitorias as faltas e irregularidades praticadas por professor, funcionário 
e/ou aluno ,  sob sua responsabilidade, por meio de documento escrito, preferencialmente Ata de 
ocorrência, quando as providências disciplinares não forem eficazes no atendimento.

VIII - emitir correspondência em geral, convocações, avisos, editais e ofícios necessários ao 
cumprimento das atribuições do curso.

IX - prestar assistência aos alunos no que se refere às questões pedagógicas, curriculares e 
extracurriculares.

X - encaminhar à Pro-Reitoria Administrativa às necessidades de pessoal docente, técnico e 
administrativo para o atendimento às atividades desenvolvidas no curso.

XI - propor às Pro-Reitorias acordos e convênios com instituições públicas e privadas, necessárias
à prática de formação dos alunos.

XII - acompanhar a distribuição dos alunos pelos diversos campos de estágio, zelando pela 
efetivação dos mesmos.

XIII - zelar pelo patrimônio da Instituição colocado à disposição do curso.

XIV - coordenar todas as atividades acadêmicas e administrativas do curso, em conformidade com
este Regimento, com a legislação pertinente e as normas e resoluções editadas pelas autoridades
competentes.

XV - exercer as atribuições disciplinares e administrativas que lhe forem conferidas por ato 
próprio.

XV - superintender todos os serviços acadêmicos e administrativos do Curso; 
XVI  -  distribuir  as  tarefas  de  ensino,  iniciação  à  pesquisa  e  extensão  entre  os  docentes  e
pesquisadores; 
XVII  -  orientar,  coordenar  e  fiscalizar  todas  as  atividades  de  ensino,  iniciação  à  pesquisa  e
extensão, bem como os estágios supervisionados dos alunos, no âmbito do Curso; 
XVIII - coordenar, no âmbito do Curso, a publicação de trabalhos didáticos e científicos; 
XIX - cumprir carga horária interna de no mínimo 20horas; 
XX.Instruir os processos que devam ser submetidos à apreciação do Colegiado de Curso ou das
Pró-Reitorias; 
XXI - promover, ao longo do semestre letivo, o mínimo de duas reuniões destinadas à avaliação
dos programas executados, inclusive de iniciação à pesquisa e extensão, e elaborar Relatórios a
respeito, que serão encaminhados às Pró-Reitorias; 
XXII - propor aos Pró-Reitores convênios com entidades que ofereçam campo de aplicação às
atividades do Curso; 
XXIII - zelar pela assiduidade dos docentes afetos ao Curso; 
XXIV - organizar e administrar os laboratórios de ensino e de iniciação à pesquisa, afetos ao
curso; 
XXV - encaminhar às Pró-Reitorias a indicação de profissionais para a admissão, promoção ou
transferência no quadro de docente;



XXVI  -  zelar  pelo  cumprimento  da  carga  horária,  do  programa,  da  ementa  e  do  sistema de
avaliação das disciplinas; 
XXVII - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso, com direito a voto, inclusive o de
qualidade; 
XXVIII - exercer a ação disciplinar no âmbito do Curso e responder por abusos e omissões; 
XXIX - colaborar com as Coordenações de outros Cursos, em matéria de interesse comum; 
XX -  organizar,  junto  com o NDE,  o PPC,  e submetê-lo  à  análise  do Colegiado de Curso e
posteriormente ao Conselho Superior para aprovação; 
XXI - aprovar a análise realizada pelos docentes dos requerimentos de dispensa de disciplinas e
aproveitamento de estudos, em conformidade com a legislação vigente;
XXII - emitir parecer sobre a dispensa de disciplinas que compõem o Currículo; 
XXIII - harmonizar os programas das disciplinas do Curso aprovados pelo Colegiado de Curso,
zelar  pela  sua  execução  e  indicar  os  horários  correspondentes  ao  Coordenador  de  Ação
Acadêmica; 
XXIV - examinar e decidir, em primeira instância, as questões suscitadas pelo Corpo Docente ou
pelo Corpo Discente relacionadas ao Curso; 
XXV -  organizar  o trabalho docente e discente com vista à obtenção do máximo rendimento
acadêmico; 
XXVI - adotar medidas necessárias para a realização do trabalho interdisciplinar, definidas pelo
Colegiado de Curso; 
XXVII  -  avaliar,  sistematicamente,  o rendimento acadêmico dos alunos e propor medidas que
objetivem melhor qualificação profissional, a serem encaminhados ao Colegiado do Curso; 
XXVIII - assistir os alunos em seus problemas educacionais; 
XXIX -  acompanhar  e avaliar,  junto com o NDE,  a execução do PPC,  visando à sua melhor
implementação; 
XXX - integrar os Conselhos Superiores, com direito à voz e voto; 
XXXI - desenvolver outras atividades por determinação do Reitor;
XXXII - participar, semanalmente, das reuniões destinadas aos Coordenadores de Curso. 

Seção IV
Colegiado do Curso

Art. 40  O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática de cada Curso, presidido por
um Coordenador do Curso, designado pelo Reitor. 

Art. 41  O Colegiado de Curso é composto pelos membros docentes de cada Curso, seus pares,
e, por um representante do corpo discente, reunindo-se, ordinariamente, duas vezes por semestre
e, extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente, por meio de requerimento de,
pelo menos um quarto de seus membros e/ou em atendimento à convocação do Reitor/Vice-
Reitor do Centro Universitário. 
§  1° O representante do corpo discente é indicado pelos docentes, pela maioria da indicação,  e
tem mandato de um ano, vedada a sua recondução. 
§  2° O Colegiado do Curso poderá ser assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso -
NDE, designado por Portaria expedida pelo Reitor. 

Art.  42   Ao Colegiado de Curso compete: 
I - definir as Diretrizes e Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso, a serem aprovadas
pelo Núcleo Docente Estruturante e, em última instância, pelo Conselho Superior da IES; 
II - participar da elaboração e aprovação do PPC do Curso; 
III - discutir sobre possível dispensa de disciplinas que compõem o Currículo; 
IV definir e adotar medidas necessárias para a realização de trabalho interdisciplinar do Curso,
exercendo efetivamente a coordenação didática; 
V - avaliar o processo de rendimento acadêmico dos estudantes do Curso e propor medidas que
objetivem a melhoria do mesmo; 
VI - analisar e aprovar as alterações referentes às ementas e programas das disciplinas, bem
como às respectivas metodologias; 



VII - promover a autoavaliação do Curso, em parceria com a CPA; 
VIII - designar Comissões Especiais para estudos e encaminhamento de propostas; 
IX - analisar recursos vetados pelo Coordenador de Curso; 
X - colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário no âmbito de sua atuação; 
XI - exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos demais
órgãos colegiados. 

Seção V
Centro de Pesquisa e Extensão

Art.  43   O  CenPE  –  Centro  de  Pesquisa  e  Extensão  do  Centro  Universitário  São  José  de
Itaperuna, possui autonomia para execução das ações pertinentes a área de extensão e pesquisa,
com base em normas próprias.

Art. 44  O CenPE é o órgão de coordenação técnica, de extensão e pesquisa dos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação, presidido por um Coordenador, com titulação mínima de mestre,
designado pelo Reitor. 

Art.  45   O  CenPE é  estruturado  por  uma  coordenação  geral  designada  pelo  Reitor  e  uma
coordenação de pesquisa, indicado pela Coordenação Geral do CenPE.
Parágrafo  único.  Os  coordenadores  do  CenPE  se  reunirão  semanalmente  e,
extraordinariamente, mediante convocação de seu coordenador geral. 

Art. 46  São atribuições do CenPE:

I - planejar, articular e controlar a execução das políticas de iniciação à pesquisa, em consonância
com  as  diretrizes  emanadas  do  Ministério  da  Educação,  promover  ações  que  garantam  a
articulação entre o ensino, a iniciação à pesquisa e a extensão; 
II  -  estimular  o  desenvolvimento  de projetos  e  iniciação à  pesquisa  que visem à  solução de
problemas técnicos, científicos e sociais da comunidade e ao desenvolvimento da Filosofia, das
Ciências, das Artes e da Tecnologia; 
III  - supervisionar todas as atividades de iniciação à pesquisa dos diversos Órgãos do Centro
Universitário; 
IV - manter contatos com entidades de fomento e financiamento educacional: 
V  -  promover  convênios  e  intercâmbios  entre  instituições  congêneres  que  visem a incentivar
contatos entre pesquisadores e colaboração em projetos comuns; 
VI  estimular  a  criação  de  oportunidades  e  a  promoção  da  capacitação  de  pessoal  para  as
atividades de ensino e iniciação à pesquisa; 
VII - aprovar as normas para publicação de trabalhos científicos; 
VIII - supervisionar as publicações científicas (revistas, anais de eventos e livros); 
IX - incentivar e contribuir para a difusão da produção literária, artística, técnica e científica do
Corpo Docente, Técnico-Administrativo e Discente do Centro Universitário; 
X - manter-se atualizado sobre a legislação em geral de ensino e de pesquisa;
XI - propor convênios e outras formas de parcerias com outros Centros de Ensino e Pesquisa,
visando ao intercâmbio, à troca de experiências e ao aprimoramento dos docentes e discentes;
XII  -  assinar  diplomas  e  certificados  dos  cursos  cadastrados  no  CenPE,  juntamente  com  o
responsável técnico e/ou coordenador do evento;
XIII - participar das reuniões dos órgãos colegiados superiores;
XIV - baixar Atos Normativos próprios em sua esfera de competência;
XV - participar de estudos relacionados à criação de novos cursos;
XVI - organizar, com base no PDI, o planejamento global e anual das atividades no âmbito do seu
órgão.
XVII - cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados superiores;
XVIII - decidir sobre qualquer assunto da área de Iniciação à Pesquisa em regime de urgência, ad
referendum do Reitor, submetendo à ratificação deste no prazo de quarenta e oito horas.
XIX - definir normas internas na esfera de sua atuação para aprovação do Conselho Superior.



Capítulo V
Dos Órgãos Suplementares e de Apoio

Art.  47  A  Reitoria  do  Centro  Universitário  poderá  criar,  extinguir  e  reformular  órgãos
suplementares,  assessorias,  comissões  e  outros  órgãos  de  natureza  técnica,  administrativa,
acadêmica, cultural e recreativa e de assistência ao estudante, cujas estruturas, composições e
competências, bem como as atribuições dos ocupantes dos cargos respectivos, serão definidos
em regulamentos próprios. 
§ 1°  Os órgãos suplementares e de apoio oferecem apoio didático-científico, cultural ou técnico
administrativo e destinam-se a favorecer a consecução dos objetivos das atividades acadêmicas
do Cento Universitário São José de Itaperuna. 
§ 2°  Cabe ao Conselho Superior disciplinar a criação dos órgãos suplementares e de apoio, de
cunho técnico e/ou administrativo. 
§  3°  A estrutura,  organização  e  funcionamento  dos  órgãos  suplementares  são  definidos  em
Regulamento Interno próprio, aprovado pelo Conselho Superior. 

Art.  48  Cada órgão suplementar dispõe de um titular, designado pelo Reitor, ficando a cargo do
Magnífico Reitor, no período de seu mandato, decidir pela permanência e/ou exoneração das suas
funções.

Parágrafo único. Todos os profissionais indicados pelo Reitor do Centro Universitário São José
de  Itaperuna  estão  sujeitos  ao  período  de  mandato  do  Magnífico  Reitor,  bem  como da  sua
decisão pela permanência e/ou exoneração das funções.

Art.  49  São considerados Órgãos Suplementares e de Apoio: a Secretaria Geral; a Biblioteca; os
Laboratórios e Clínica; o Serviço de Apoio Geral; a Ouvidoria; o Marketing e o CPD.

Art.  50   Ao titular de cada órgão suplementar compete: 
I - administrar e representar o órgão; 
II  -  elaborar  e  submeter  à  aprovação do Reitor,  nos prazos próprios,  o Plano Anual  de suas
atividades ou projetos isolados, bem como os Relatórios das atividades do ano anterior; 
III - zelar pela ordem, disciplina, eficiência dos trabalhos e responder por abuso ou omissão; 
IV - cumprir e fazer cumprir o Regulamento próprio e as disposições Estatutárias e Regimentais
que lhe sejam aplicáveis; 
V - articular-se com os cursos e demais setores, cujas atividades lhe sejam relacionadas. 

Parágrafo único. Quando as atividades dos órgãos suplementares se constituírem em atividades
acadêmicas  articuladas  à  graduação,  o  titular  do  órgão  poderá  submete  à  apreciação  do
Coordenador  do  Curso  envolvido,  quando  necessário,  para  sua  execução  coordenada  e
harmônica. 

Art.  51  Os Órgãos Suplementares e de Apoio destinam-se a fornecer competente suporte às 
atividades administrativas e acadêmicas, com atribuições específicas.

I  -  Setor  de  Comunicação  (Marketing):  responsável  pela  divulgação  e  marketing  da  IES
articulada à mantenedora;Capítulo II

Dos Órgãos Colegiados Deliberativos

Seção I
 Do Conselho Superior

Art. 9° O Conselho Superior é o órgão máximo de deliberação interna da Instituição com funções
fiscalizadora, normativa, deliberativa e de planejamento do Centro Universitário.

Art. 10 .Compõem o Conselho Superior:
I - reitor, como seu presidente.
II - vice-reitor.
III - pró-reitor acadêmico.



IV - pró-reitor administrativo.
V - coordenadores de cursos de graduação. 
VI - presidente do conselho de ensino, pesquisa e extensão.
VII - coordenador do CenPE – centro de pesquisa e extensão
VIII - um representante do corpo docente, indicado pelos seus pares.
IX - um representante do corpo discente escolhido pelos coordenadores dos cursos.
X - um representante da sociedade itaperunense, indicada pelo reitor.
XI - a presidente da comissão própria de avaliação – CPA.
§ 1º O mandato de cada membro do Conselho Superior estará diretamente vinculado ao exercício
do cargo, do vínculo empregatício (para os funcionários); da condição que o levou ao Conselho
Superior  (para  o  caso  de  representante  da  sociedade)  e  do  período  de  permanência  e/ou
integralização do Curso (para o caso de discente).
§ 2º  O membro do Conselho Superior é livre para solicitar a sua substituição e/ou exoneração do
Colegiado, sempre que do uso do seu interesse, por meio de documento oficial.
§  3º  O prazo  máximo para  o  mandato  dos membros do Conselho  Superior,  na  condição de
funcionários da IES, é variável com o interesse do partícipe,  exoneração pelo Reitor,  para os
casos de sua indicação, bem como da perda da função a qual representava.

Art. 11  São competências do Conselho Superior:
I - estabelecer as diretrizes e o planejamento institucional do Centro Universitário e supervisionar
sua  execução,  de  acordo  com  a  legislação  pertinente  e  com  o  Regimento  Geral  do  Centro
Universitário.
II - fiscalizar a atuação dos demais Conselhos e órgãos;
III - aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto Pedagógico Institucional -
PPI do Centro Universitário, assim como suas alterações;
IV - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades gerais, bem como opinar sobre
assuntos que lhe sejam submetidos pelo Reitor; 
V - decidir sobre a concessão de títulos e certificados acadêmicos.
VI - analisar as políticas propostas pelos órgãos que formam a estrutura organizacional do Centro
Universitário.
VII - aprovar propostas dos Conselhos Setoriais de criação, modificação, incorporação ou extinção
de cursos e respectivos planos curriculares.
VIII  -  aprovar  os  Programas  de  Capacitação  e  Qualificação  Docente  e  o  Plano  de  Carreira
Docente, encaminhando-os à Mantenedora para aprovação.
IX  -  analisar  o  relatório  de  atividades  do  Centro  Universitário  submetido  a  sua  apreciação,
emitindo parecer a ser encaminhado à Entidade Mantenedora.
X - propor à Mantenedora a destinação de recursos adicionais e suplementares na vigência do
exercício, para atendimento a eventuais necessidades ou a novos projetos ou programas.
XI  -  aprovar  o  Regimento  Geral  do  Centro  Universitário  e  promover  sua  revisão  periódica,
submetendo-o à homologação da Mantenedora.
XII - apurar a responsabilidade do Reitor, do Vice-Reitor, dos Pró-Reitores, dos Coordenadores de
Curso,  quando,  por  omissão ou tolerância,  permitirem ou favorecerem o não cumprimento da
legislação de ensino superior, deste Regimento Geral ou do Estatuto; 
XIII - deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina coletiva e
individual; 
XIV - decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos do Centro Universitário, em
matéria administrativa, didático-científica e disciplinar; 
XV -  fixar  taxas e contribuições escolares,  conforme as normas estabelecidas pela legislação
vigente, submetendo à aprovação da Mantenedora, quando necessário; 
XVI - autorizar despesas decorrentes de novos projetos e de atividades propostas pelos Órgãos
competentes, ouvida a Mantenedora, quando necessário; 
XVII - apreciar atos do Reitor praticados “ad referendum”; 
XVIII - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em Lei e por este Regimento Geral. 
XIX - decidir os casos omissos ou aqueles que ensejem dúvidas de interpretação do Estatuto e
deste Regimento Geral; 
XX - deliberar quanto à paralisação parcial ou total das atividades do Centro Universitário; 
XXI - aprovar o Regimento Geral do Centro Universitário e suas alterações, submetendo-o ao



órgão competente do MEC, se necessário. 
XXII - aprovar a política, as diretrizes e as linhas gerais de atuação e desenvolvimento do Centro
Universitário; 
XXIII  -  decidir  sobre a criação,  organização ou extinção de cursos e programas de educação
superior e pós-graduação, obedecendo às normas gerais da legislação vigente.

Art.  12  O  Conselho  Superior  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma  vez  a  cada  bimestre,  e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, que o fará mediante circular e/ou
outra forma de comunicação com pelo menos três dias de antecedência. 

Seção II
Do Conselho de Administração e Recursos Humanos

Art.  13  O Conselho  de  Administração  e  Recursos  Humanos  é  órgão  consultivo,  de  apoio  à
Reitoria.

Art. 14  São competências do Conselho de Administração e Recursos Humanos:
I - elaborar pareceres por determinação do Reitor ou do Conselho Superior.
II - propor normas para ingresso, avaliação e capacitação de recursos humanos.
III - fiscalizar o planejamento e a execução das ações pedagógico-administrativas no ambiente
acadêmico.
IV - propor ao Conselho Superior as políticas de gestão da qualidade e gestão da informação do
Centro Universitário.
V - aprovar em conjunto com o Conselho de Ensino, pesquisa e extensão, planos, programas e
projetos de iniciação à pesquisa, produção artística e atividades de extensão; 
VI - decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 
VII - instituir símbolos, bandeiras e flâmulas, no âmbito do Centro Universitário; 
VIII - deliberar sobre a política de pessoal e aprovar os planos e quadros de carreira; 
IX -  aprovar  contratos,  acordos e convênios entre  o Centro Universitário  e  outras instituições
públicas ou privadas; 
X - assumir outras competências por indicação da Reitoria. 

Art. 15  O Conselho de Administração e Recursos Humanos tem a seguinte composição:
I - o Pró-Reitor Administrativo, que será o seu Presidente.
II - o Pró-Reitor Acadêmico.
III - um representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
IV - um representante do Corpo Docente eleito pelos Coordenadores de Cursos.
V - um representante do Corpo Administrativo, indicado pelos seus pares.

Art. 16  O Conselho de Administração e Recursos Humanos reunir-se-á, ordinariamente, duas
vezes a cada semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente,
que o fará mediante circular  e/ou outra forma de comunicação com pelo menos três dias de
antecedência.

Seção III
Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Art. 17  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão consultivo, de apoio à Reitoria e às
Pró-Reitorias,  é  responsável  pela  fiscalização,  supervisão,  técnica  e  acadêmica,  de  assuntos
relacionados à Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.

Art. 18  São competências do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:
I - apreciar e submeter ao Conselho Superior, as propostas de criação, modificação, incorporação
ou extinção de cursos e seus respectivos currículos.
II - emitir pareceres por determinação do Reitor e/ou Vice-Reitor ou do Conselho Superior.
III - propor, juntamente com os demais conselhos e órgãos da Administração Básica, o calendário



acadêmico.
IV - propor ao Conselho Superior diretrizes para o Centro Universitário relativas a políticas nas
áreas de sua competência.
V - propor normas gerais para o funcionamento dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação.
VI - aprovar a implantação e os currículos dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação.
VII - propor programas e projetos de pesquisa e extensão para o Centro Universitário.
VIII - propor normas gerais para os programas e projetos de pesquisa, iniciação científica e de
extensão desenvolvidos pelo Centro Universitário, encaminhando-os ao Conselho Superior para
aprovação, quando necessário.
IX  -  fiscalizar  a  execução  e  acompanhar  a  implementação  das  políticas  de  ensino  e  ações
pedagógico-administrativas no ambiente acadêmico.
X - propor o número de vagas dos cursos e programas de educação superior, de acordo com a
capacidade institucional e as exigências do seu meio; 
XI - incentivar a implementação do Programa de monitoria;
XII - assumir outras competências por indicação da Reitoria. 

Art. 19  O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão terá a seguinte composição:
I - o pro-reitor acadêmico, como seu presidente.
II - o pró-reitor administrativo.
III - o coordenador do CenPe – Centro de Pesquisa e Extensão.
IV - os coordenadores dos cursos de graduação, quando estes presidirem o NDE dos Cursos.

Art. 20  O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes a cada semestre letivo, e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, que o fará mediante circular e/ou
outra forma de comunicação com pelo menos três dias de antecedência.

Art.  21  É  obrigatório  e  preferencial  a  qualquer  outra  atividade  no  Centro  Universitário  o
comparecimento dos membros às reuniões dos órgãos colegiados deliberativos e consultivos de
que façam parte. 

Capítulo III
Dos Órgãos Executivos

Seção I
Da Reitoria

Art. 22  A Reitoria é exercida por:
I - reitor
II - vice-reitor
III - pró-reitor acadêmico
IV - pró-reitor administrativo

Art. 23  A Reitoria é o órgão executivo que coordena, fiscaliza e supervisiona todas as atividades
do Centro Universitário e será exercido pelo Reitor e, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-
Reitor.

Art. 24  O Reitor do Centro Universitário São José de Itaperuna é indicação do Conselho Diretor
da Fundação Educacional e Cultural  São José e deverá ser exercida, preferencialmente, pelo
Presidente da mantenedora.

Parágrafo único. :O vice-reitor será indicado e nomeado pelo Reitor do Centro Universitário, com
aprovação do Conselho Diretor da mantenedora. 

Art.  25   Os cargos  de  Pró-Reitor  Administrativo  e  Pró-Reitor  Acadêmico  são  por  escolha  e
indicação do Reitor, com a aprovação Conselho Diretor da Mantenedora, Fundação Educacional e
Cultural São José.



Art. 26   São atribuições do Reitor:
I - representar o Centro Universitário, sempre que necessário, em juízo ou fora dele.
II - exercer a presidência do Conselho Superior e em todos os demais do qual participar, sempre
com direito a voto, inclusive o de qualidade.
III  -  celebrar  acordos  e  convênios  de  interesse  acadêmico,  com  instituições  nacionais  ou
estrangeiras.
IV - dirigir os serviços da Reitoria.
V - nomear e exonerar, vice-reitor, Pró-Reitores, Coordenadores de Curso e outros colaboradores
do Centro Universitário.
VI - fazer cumprir as normas emanadas dos Órgãos Colegiados do Centro Universitário.
VII  -  estabelecer  critérios  e  providenciar  a  convocação  de  profissionais  para  atender  às
necessidades dos cursos do Centro Universitário, inclusive do pessoal temporário.
VIII - responsabilizar-se pelo regime disciplinar em todos os órgãos, atos e serviços do Centro
Universitário,  promovendo a sua regularidade e ordem, submetendo-os ao Conselho Superior,
quando se fizer necessário.
IX - conferir títulos honoríficos e graus universitários, concedidos e autorizados pelo Conselho
Superior.
X - discutir com o Conselho Superior proposta orçamentária anual e a prestação de contas para
análise e aprovação.
XI - tomar decisões ad referendum do Conselho Superior em assuntos urgentes e de interesse do
Centro Universitário;
XII  -  dar  cumprimento  às  solicitações  e  deliberações  dos  Órgãos  Colegiados  do  Centro
Universitário;
XIII  -  praticar os atos pertinentes ao provimento e vacância dos cargos do quadro do Centro
Universitário, bem como os relativos ao pessoal temporário;
XIV - zelar pelo bom e fiel cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Geral do Centro
Universitário.

Seção II
Da Vice-Reitoria

Art. 27  O cargo de Vice-Reitor é de escolha e indicação do Reitor do Centro Universitário São
José de Itaperuna, com a aprovação Conselho Diretor da Mantenedora, Fundação Educacional e
Cultural São José.

Art.  28   Compete  ao  Vice-Reitor  a  execução  das   atribuições  do  Reitor  na  sua  falta  e/ou
impedimento.

Seção III
Da Pro-Reitoria

Art. 29  Compete ao Pró-Reitor Administrativo:
I - presidir o Conselho de Administração e Recursos Humanos nas decisões e ou aprovações de
sua competência.
II  -  responder  pela  Área  Financeira  da  Instituição  (folha  de  pagamento),  prestando  contas  à
Reitoria.
III - decidir sobre o abono de faltas dos docentes e pessoal técnico-administrativo, após parecer
encaminhado  à  Pró-Reitoria  Administrativa  pelo  Coordenador  do  curso,  no  prazo  de  48h,
impreterivelmente, para notificação do setor de competência.
IV - convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e Recursos Humanos.
V  -  planejar,  executar,  acompanhar  e  controlar  as  atividades  administrativas  do  Centro
Universitário.
VI - decidir sobre a distribuição dos docentes, de carga horária elaborada pelos Coordenadores de
Cursos,  observando  os  critérios  definidores  do  equilíbrio  financeiro  e  orçamentário  da
Mantenedora.



VII -  elaborar a proposta orçamentária anual do Centro Universitário e de suas unidades para
serem encaminhadas à apreciação e aprovação do Conselho Superior, sempre que solicitado pela
mantenedora.
VIII - desenvolver outras atividades por determinação do Reitor.
IX - assinar convênios que dizem respeito ao interesse dos estágios profissionais e curriculares
dos cursos.
X - propor convênios e/ou outras formas de parcerias com outros centros de ensino, visando ao
intercâmbio, à troca de experiências e ao aprimoramento dos cursos de graduação oferecidos
pelo Centro Universitário; 
XI  -  baixar  atos,  portarias,  instruções  normativas  e  editais  na  área  administrativa  de  sua
competência; 
XII - acompanhar e supervisionar os projetos de criação de cursos de graduação, sequenciais, e
outros, presenciais e na modalidade a distância, bem como os processos de reconhecimento e de
renovação  de  reconhecimento  de  Cursos  de  Graduação  e  de  recredenciamento  do  Centro
Universitário; 
XIII - zelar pelo bom e fiel cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Geral do Centro
Universitário.

Parágrafo único.  A Pro-Reitoria Administrativa pode ser acumulada pelo Vice-Reitor do Centro
Universitário São José de Itaperuna.

Art. 30  Compete ao Pró-Reitor Acadêmico:
I - participar e presidir o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nas decisões e ou aprovações
de sua competência.
II - assinar convênios que dizem respeito ao interesse dos estágios profissionais e curriculares dos
cursos.
III  -  desempenhar  as  atribuições  que  estejam  compreendidas  na  área  de  coordenação,
fiscalização e superintendência das atividades universitárias.
IV - desenvolver outras atividades por determinação do Reitor.
V zelar pelo bom e fiel cumprimento das normas estabelecidas no Regimento Geral do Centro
Universitário.
VI - planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades pedagógicas do Centro Universitário.
VII - fiscalizar e acompanhar o cumprimento das normas regimentais, de setores e do Conselho
Superior, definidas e aprovadas, pela ações dos coordenadores dos Cursos de Graduação.
VIII - auxiliar o Reitor na coordenação e execução das atividades acadêmicas de graduação; 
IX - exercer a orientação pedagógica geral no âmbito do Centro Universitário; 
X - supervisionar a oferta de cursos oferecidos pelo Centro Universitário; 
XI - acompanhar e avaliar a execução dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC; 
XII - acompanhar, avaliar a execução e responder pelas atividades pedagógicas desenvolvidas no
Centro Universitário; 
XIII - supervisionar as atividades dos Coordenadores de Curso e demais coordenações e  órgãos
a ele subordinados; 
XIV - elaborar o plano anual de atividades para cada período letivo; 
XV  -  apresentar  à  Reitoria  e  Vice-Reitoria  Relatório  Anual  das  Atividades  Pedagógicas
desenvolvidas pelos Cursos; 
XVI - participar das reuniões do Conselho Superior do Centro Universitário; 
XVII - promover e incentivar o aperfeiçoamento e a qualificação do corpo docente, bem como
prestar-lhe assistência e apoio didático-pedagógico; 
XVIII - supervisionar os procedimentos de capacitação docente; 
XIX - assinar certidões e atestados de conteúdo acadêmico, fornecidos pelo Centro Universitário
em conjunto com o Reitor, quando necessário; 
XX - publicar Guias Acadêmicos e Catálogos; 
XXI - organizar, com base no PDI, o planejamento global e anual das atividades no âmbito da Pró-
Reitoria, assim como supervisionar e acompanhar a plena execução dos planos e metas que lhe
são atribuídas; 
XXII - supervisionar todas as atividades de ensino de graduação; 
XXIII - manter-se atualizado sobre a Legislação Federal pertinente ao Ensino Superior; 



XXIV - propor convênios e/ou outras formas de parcerias com outros centros de ensino, visando
ao intercâmbio, à troca de experiências e ao aprimoramento dos cursos de graduação oferecidos
pelo Centro Universitário; 
XXV  -  baixar  atos,  portarias,  instruções  normativas  e  editais  na  área  acadêmica  de  sua
competência; 
XXVI - assinar diplomas e certificados juntamente com o Reitor; 
XXVII - decidir sobre qualquer assunto da área de ensino de graduação, em regime de urgência
ad referendum do Reitor, submetendo seu ato à ratificação deste, no prazo de quarenta e oito
horas, do ato praticado; 
XXVIII - supervisionar a elaboração do Calendário Geral Acadêmico Anual, os procedimentos de
matrículas de alunos nos Cursos de Graduação e a elaboração do horário geral de aulas dos
Cursos de Graduação, com a colaboração dos Coordenadores de Curso;
XXIX - acompanhar e supervisionar os projetos de criação de cursos de graduação, sequenciais, e
outros, presenciais e na modalidade a distância, bem como os processos de reconhecimento e de
renovação  de  reconhecimento  de  Cursos  de  Graduação  e  de  recredenciamento  do  Centro
Universitário; 
XXX -  participar  de  estudos  relacionados  à  expansão  das  atividades  acadêmicas  do  Centro
Universitário; 
XXXI - acompanhar os resultados das avaliações externas dos alunos dos cursos de graduação,
realizadas  pelos  órgãos governamentais  e  pela  CPA,  e  propor  medidas para  melhorar  esses
resultados; 
XXXII - cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados superiores e determinações da
Reitoria e/ou Vice-Reitoria do Centro Universitário; 

Art.  31  O Pró-Reitor  Acadêmico,  durante  seus  afastamentos  temporários  e  impedimentos
eventuais, será substituído por profissional do quadro de docentes, indicado pelo Reitor. 

Art.  32   A qualificação mínima exigida para o cargo de Reitor, Vice-Reitor e Pro-Reitores será :
I - para o cargo de Reitor deverá ocupar a função de Presidente da Mantenedora; 
II - para o cargo de Vice-Reitor, a formação mínima exigida será de Curso Superior com pelo
menos, 3 (três) anos de experiência em Gestão Educacional.
III - para o cargo de Pró-Reitor Acadêmico e Pró-Reitor Administrativo, a formação mínima será de
Curso Superior, preferencialmente com o título de Mestre ou Doutor.

Parágrafo único.  Para o cargo de Pró-Reitor Acadêmico e Pró-Reitor Administrativo poderá ser
considerado o grau de experiência do candidato em Gestão e/ou Coordenação de Curso de Nível
Superior.

Capítulo IV
Dos Órgãos da Administração Básica

Seção I
Do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação 

Art. 33  O Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação – NDE, é o órgão autônomo 
responsável pelo processo de (re)estruturação dos cursos de graduação do Centro Universitário 
São José de Itaperuna.

Parágrafo único. Os Núcleos Docentes Estruturantes - NDE, dos Cursos de Graduação do 
Centro Universitário São José de Itaperuna gozam de normatização própria em consonância com 
legislação vigente.

Art. 34  A Reitoria poderá criar o Núcleo Docente Institucional para auxiliar as Pró-Reitorias na
organização pedagógico-administrativa do Centro Universitário São José de Itaperuna.

Parágrafo único.  O Núcleo Docente Institucional será composto por todos os presidentes dos



Núcleos Docentes dos Cursos de Graduação e será presidido por elemento indicado pelo Reitor.

Seção II
Da Comissão Própria de Avaliação

Art. 35. A Comissão Própria de Avaliação – CPA, é o órgão autônomo responsável pelo processo 
de auto-avaliação institucional e dos cursos de graduação do Centro Universitário São José de 
Itaperuna.

Parágrafo único.  A Comissão Própria de Avaliação – CPA, do Centro Universitário São José de 
Itaperuna goza de normatização própria em consonância com legislação vigente.

Seção III
Da Coordenação de Curso 

Art. 36  A coordenação de cursos é o órgão da administração básica do Centro Universitário para 
todos os efeitos da organização didático-científica e acadêmica, à qual estão subordinados os 
professores admitidos para atuarem nos cursos.

Art. 37  A qualificação mínima exigida é, preferencialmente,  Mestres ou Doutores na área do
curso. 

Parágrafo único.  Na impossibilidade de profissional com titulação de mestrado e/ou doutorado,
será aceita a titulação de especialização na área correlata ao Curso de Graduação.

Art.  38  Os Coordenadores de Cursos devem ter  experiência docente,  preferencialmente em
Coordenação Acadêmica e serão escolhidos e nomeados pelo Reitor.

Art. 39   Compete ao Coordenador do Curso:

I -  participar do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante.

II -  contribuir, no âmbito do curso de sua coordenação, com o Plano de Avaliação Institucional.

III -  acompanhar e contribuir com as atividades desenvolvidas pelos órgãos suplementares e de 
apoio, que dão suporte às ações pedagógicas do curso.

IV - executar ou fazer executar as decisões dos Conselhos e órgãos que lhe sejam superiores no 
que diz respeito à sua competência.

V - distribuir, de acordo com as diversas atividades do curso e em atendimento à política 
institucional, a carga horária semanal de cada professor que nele terá exercício, considerando os 
respectivos regimes de trabalho.

VI - diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o curso disponha de uma 
infraestrutura de apoio que atenda às suas necessidades.

VII - comunicar às Pro-Reitorias as faltas e irregularidades praticadas por professor, funcionário 
e/ou aluno ,  sob sua responsabilidade, por meio de documento escrito, preferencialmente Ata de 
ocorrência, quando as providências disciplinares não forem eficazes no atendimento.

VIII - emitir correspondência em geral, convocações, avisos, editais e ofícios necessários ao 
cumprimento das atribuições do curso.

IX - prestar assistência aos alunos no que se refere às questões pedagógicas, curriculares e 
extracurriculares.

X - encaminhar à Pro-Reitoria Administrativa às necessidades de pessoal docente, técnico e 
administrativo para o atendimento às atividades desenvolvidas no curso.



XI - propor às Pro-Reitorias acordos e convênios com instituições públicas e privadas, necessárias
à prática de formação dos alunos.

XII - acompanhar a distribuição dos alunos pelos diversos campos de estágio, zelando pela 
efetivação dos mesmos.

XIII - zelar pelo patrimônio da Instituição colocado à disposição do curso.

XIV - coordenar todas as atividades acadêmicas e administrativas do curso, em conformidade com
este Regimento, com a legislação pertinente e as normas e resoluções editadas pelas autoridades
competentes.

XV - exercer as atribuições disciplinares e administrativas que lhe forem conferidas por ato 
próprio.

XV - superintender todos os serviços acadêmicos e administrativos do Curso; 
XVI  -  distribuir  as  tarefas  de  ensino,  iniciação  à  pesquisa  e  extensão  entre  os  docentes  e
pesquisadores; 
XVII  -  orientar,  coordenar  e  fiscalizar  todas  as  atividades  de  ensino,  iniciação  à  pesquisa  e
extensão, bem como os estágios supervisionados dos alunos, no âmbito do Curso; 
XVIII - coordenar, no âmbito do Curso, a publicação de trabalhos didáticos e científicos; 
XIX - cumprir carga horária interna de no mínimo 20horas; 
XX.Instruir os processos que devam ser submetidos à apreciação do Colegiado de Curso ou das
Pró-Reitorias; 
XXI - promover, ao longo do semestre letivo, o mínimo de duas reuniões destinadas à avaliação
dos programas executados, inclusive de iniciação à pesquisa e extensão, e elaborar Relatórios a
respeito, que serão encaminhados às Pró-Reitorias; 
XXII - propor aos Pró-Reitores convênios com entidades que ofereçam campo de aplicação às
atividades do Curso; 
XXIII - zelar pela assiduidade dos docentes afetos ao Curso; 
XXIV - organizar e administrar os laboratórios de ensino e de iniciação à pesquisa, afetos ao
curso; 
XXV - encaminhar às Pró-Reitorias a indicação de profissionais para a admissão, promoção ou
transferência no quadro de docente;
XXVI  -  zelar  pelo  cumprimento  da  carga  horária,  do  programa,  da  ementa  e  do  sistema de
avaliação das disciplinas; 
XXVII - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso, com direito a voto, inclusive o de
qualidade; 
XXVIII - exercer a ação disciplinar no âmbito do Curso e responder por abusos e omissões; 
XXIX - colaborar com as Coordenações de outros Cursos, em matéria de interesse comum; 
XX -  organizar,  junto  com o NDE,  o PPC,  e submetê-lo  à  análise  do Colegiado de Curso e
posteriormente ao Conselho Superior para aprovação; 
XXI - aprovar a análise realizada pelos docentes dos requerimentos de dispensa de disciplinas e
aproveitamento de estudos, em conformidade com a legislação vigente;
XXII - emitir parecer sobre a dispensa de disciplinas que compõem o Currículo; 
XXIII - harmonizar os programas das disciplinas do Curso aprovados pelo Colegiado de Curso,
zelar  pela  sua  execução  e  indicar  os  horários  correspondentes  ao  Coordenador  de  Ação
Acadêmica; 
XXIV - examinar e decidir, em primeira instância, as questões suscitadas pelo Corpo Docente ou
pelo Corpo Discente relacionadas ao Curso; 
XXV -  organizar  o trabalho docente e discente com vista à obtenção do máximo rendimento
acadêmico; 
XXVI - adotar medidas necessárias para a realização do trabalho interdisciplinar, definidas pelo
Colegiado de Curso; 
XXVII  -  avaliar,  sistematicamente,  o rendimento acadêmico dos alunos e propor medidas que
objetivem melhor qualificação profissional, a serem encaminhados ao Colegiado do Curso; 
XXVIII - assistir os alunos em seus problemas educacionais; 
XXIX -  acompanhar  e avaliar,  junto com o NDE,  a execução do PPC,  visando à sua melhor
implementação; 
XXX - integrar os Conselhos Superiores, com direito à voz e voto; 



XXXI - desenvolver outras atividades por determinação do Reitor;
XXXII - participar, semanalmente, das reuniões destinadas aos Coordenadores de Curso. 

Seção IV
Colegiado do Curso

Art. 40  O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática de cada Curso, presidido por
um Coordenador do Curso, designado pelo Reitor. 

Art. 41  O Colegiado de Curso é composto pelos membros docentes de cada Curso, seus pares,
e, por um representante do corpo discente, reunindo-se, ordinariamente, duas vezes por semestre
e, extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente, por meio de requerimento de,
pelo menos um quarto de seus membros e/ou em atendimento à convocação do Reitor/Vice-
Reitor do Centro Universitário. 
§  1° O representante do corpo discente é indicado pelos docentes, pela maioria da indicação,  e
tem mandato de um ano, vedada a sua recondução. 
§  2° O Colegiado do Curso poderá ser assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso -
NDE, designado por Portaria expedida pelo Reitor. 

Art.  42   Ao Colegiado de Curso compete: 
I - definir as Diretrizes e Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso, a serem aprovadas
pelo Núcleo Docente Estruturante e, em última instância, pelo Conselho Superior da IES; 
II - participar da elaboração e aprovação do PPC do Curso; 
III - discutir sobre possível dispensa de disciplinas que compõem o Currículo; 
IV definir e adotar medidas necessárias para a realização de trabalho interdisciplinar do Curso,
exercendo efetivamente a coordenação didática; 
V - avaliar o processo de rendimento acadêmico dos estudantes do Curso e propor medidas que
objetivem a melhoria do mesmo; 
VI - analisar e aprovar as alterações referentes às ementas e programas das disciplinas, bem
como às respectivas metodologias; 
VII - promover a autoavaliação do Curso, em parceria com a CPA; 
VIII - designar Comissões Especiais para estudos e encaminhamento de propostas; 
IX - analisar recursos vetados pelo Coordenador de Curso; 
X - colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário no âmbito de sua atuação; 
XI - exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos demais
órgãos colegiados. 

Seção V
Centro de Pesquisa e Extensão

Art.  43   O  CenPE  –  Centro  de  Pesquisa  e  Extensão  do  Centro  Universitário  São  José  de
Itaperuna, possui autonomia para execução das ações pertinentes a área de extensão e pesquisa,
com base em normas próprias.

Art. 44  O CenPE é o órgão de coordenação técnica, de extensão e pesquisa dos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação, presidido por um Coordenador, com titulação mínima de mestre,
designado pelo Reitor. 

Art.  45   O  CenPE é  estruturado  por  uma  coordenação  geral  designada  pelo  Reitor  e  uma
coordenação de pesquisa, indicado pela Coordenação Geral do CenPE.
Parágrafo  único.  Os  coordenadores  do  CenPE  se  reunirão  semanalmente  e,
extraordinariamente, mediante convocação de seu coordenador geral. 

Art. 46  São atribuições do CenPE:
I - planejar, articular e controlar a execução das políticas de iniciação à pesquisa, em consonância
com  as  diretrizes  emanadas  do  Ministério  da  Educação,  promover  ações  que  garantam  a



articulação entre o ensino, a iniciação à pesquisa e a extensão; 
II  -  estimular  o  desenvolvimento  de projetos  e  iniciação à  pesquisa  que visem à  solução de
problemas técnicos, científicos e sociais da comunidade e ao desenvolvimento da Filosofia, das
Ciências, das Artes e da Tecnologia; 
III  - supervisionar todas as atividades de iniciação à pesquisa dos diversos Órgãos do Centro
Universitário; 
IV - manter contatos com entidades de fomento e financiamento educacional: 
V  -  promover  convênios  e  intercâmbios  entre  instituições  congêneres  que  visem a incentivar
contatos entre pesquisadores e colaboração em projetos comuns; 
VI  estimular  a  criação  de  oportunidades  e  a  promoção  da  capacitação  de  pessoal  para  as
atividades de ensino e iniciação à pesquisa; 
VII - aprovar as normas para publicação de trabalhos científicos; 
VIII - supervisionar as publicações científicas (revistas, anais de eventos e livros); 
IX - incentivar e contribuir para a difusão da produção literária, artística, técnica e científica do
Corpo Docente, Técnico-Administrativo e Discente do Centro Universitário; 
X - manter-se atualizado sobre a legislação em geral de ensino e de pesquisa;
XI - propor convênios e outras formas de parcerias com outros Centros de Ensino e Pesquisa,
visando ao intercâmbio, à troca de experiências e ao aprimoramento dos docentes e discentes;
XII  -  assinar  diplomas  e  certificados  dos  cursos  cadastrados  no  CenPE,  juntamente  com  o
responsável técnico e/ou coordenador do evento;
XIII - participar das reuniões dos órgãos colegiados superiores;
XIV - baixar Atos Normativos próprios em sua esfera de competência;
XV - participar de estudos relacionados à criação de novos cursos;
XVI - organizar, com base no PDI, o planejamento global e anual das atividades no âmbito do seu
órgão.
XVII - cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados superiores;
XVIII - decidir sobre qualquer assunto da área de Iniciação à Pesquisa em regime de urgência, ad
referendum do Reitor, submetendo à ratificação deste no prazo de quarenta e oito horas.
XIX - definir normas internas na esfera de sua atuação para aprovação do Conselho Superior.

Capítulo V
Dos Órgãos Suplementares e de Apoio

Art.  47  A  Reitoria  do  Centro  Universitário  poderá  criar,  extinguir  e  reformular  órgãos
suplementares,  assessorias,  comissões  e  outros  órgãos  de  natureza  técnica,  administrativa,
acadêmica, cultural e recreativa e de assistência ao estudante, cujas estruturas, composições e
competências, bem como as atribuições dos ocupantes dos cargos respectivos, serão definidos
em regulamentos próprios. 
§ 1°  Os órgãos suplementares e de apoio oferecem apoio didático-científico, cultural ou técnico
administrativo e destinam-se a favorecer a consecução dos objetivos das atividades acadêmicas
do Cento Universitário São José de Itaperuna. 
§ 2°  Cabe ao Conselho Superior disciplinar a criação dos órgãos suplementares e de apoio, de
cunho técnico e/ou administrativo. 
§  3°  A estrutura,  organização  e  funcionamento  dos  órgãos  suplementares  são  definidos  em
Regulamento Interno próprio, aprovado pelo Conselho Superior. 

Art.  48  Cada órgão suplementar dispõe de um titular, designado pelo Reitor, ficando a cargo do
Magnífico Reitor, no período de seu mandato, decidir pela permanência e/ou exoneração das suas
funções.

Parágrafo único. Todos os profissionais indicados pelo Reitor do Centro Universitário São José
de  Itaperuna  estão  sujeitos  ao  período  de  mandato  do  Magnífico  Reitor,  bem  como da  sua
decisão pela permanência e/ou exoneração das funções.

Art.  49  São considerados Órgãos Suplementares e de Apoio: a Secretaria Geral; a Biblioteca; os
Laboratórios e Clínica; o Serviço de Apoio Geral; a Ouvidoria; o Marketing e o CPD.



Art.  50   Ao titular de cada órgão suplementar compete: 
I - administrar e representar o órgão; 
II  -  elaborar  e  submeter  à  aprovação do Reitor,  nos prazos próprios,  o Plano Anual  de suas
atividades ou projetos isolados, bem como os Relatórios das atividades do ano anterior; 
III - zelar pela ordem, disciplina, eficiência dos trabalhos e responder por abuso ou omissão; 
IV - cumprir e fazer cumprir o Regulamento próprio e as disposições Estatutárias e Regimentais
que lhe sejam aplicáveis; 
V - articular-se com os cursos e demais setores, cujas atividades lhe sejam relacionadas. 

Parágrafo único. Quando as atividades dos órgãos suplementares se constituírem em atividades
acadêmicas  articuladas  à  graduação,  o  titular  do  órgão  poderá  submete  à  apreciação  do
Coordenador  do  Curso  envolvido,  quando  necessário,  para  sua  execução  coordenada  e
harmônica. 

Art.  51  Os Órgãos Suplementares e de Apoio destinam-se a fornecer competente suporte às 
atividades administrativas e acadêmicas, com atribuições específicas.

I  -  Setor  de  Comunicação  (Marketing):  responsável  pela  divulgação  e  marketing  da  IES
articulada à mantenedora;
II  -  Setor  de  Informação  e  Serviços (Secretaria  Geral,  Biblioteca  e  CPD):  destinado  ao
atendimento acadêmico e administrativo ao discente e familiares.
III -  Setor de Serviços Gerais (Serviço de Apoio Geral): responsável pela estrutura técnica de
apoio logístico às atividades administrativas e acadêmicas, manutenção, reposição de material e
outras.
IV -  Setor de Atividade Acadêmica e Social (Laboratórios e Clínica):  destinada à formação
profissional técnica do discente e ações de cunho social coerente com a sua natureza..
§ 1º  Os Órgãos Suplementares e de Apoio estão vinculados diretamente ao Reitor do Centro
Universitário, devendo funcionar de forma interligada as coordenações.
§ 2º  As atribuições, organização e funcionamento dos setores são fixados em normas próprias.

Seção IV
Da Secretaria Geral

Art.  52  A Secretaria Geral é dirigida por um Secretário Geral e um Sub-Secretário subordinados
ao Reitor do Centro Universitário e por ele serão nomeados.

Art.  53  Compete à Secretaria Geral:
I - prestar assessoramento ao Reitor e Pró-Reitores nos assuntos administrativos pertinentes;
II desenvolver as atividades de planejamento e administração necessárias à vida acadêmica da
Instituição;
III - executar as atividades relacionadas ao controle e registro da documentação do aluno e das
informações referentes à sua vida acadêmica, dando apoio acadêmico às coordenações de curso
e aos setores suplementares e de apoio correspondentes;
IV - exercer a supervisão e a coordenação das funções próprias da Secretaria e de outras funções
para as quais venha a ser designada ou que, pela sua natureza, lhe estejam afetas. 
V - planejar, supervisionar e orientar a execução dos trabalhos da Secretaria; 
VI - secretariar as reuniões dos órgãos colegiados superiores do Centro Universitário lavrando as
respectivas atas; 
VII - instruir processos objetos de deliberação dos órgãos colegiados superiores, encaminhando-
os para o setor competente; 
VIII - manter o arquivo de legislação e normas, expedindo aos órgãos competentes os assuntos
pertinentes à respectiva instrução; 
IX - autenticar e publicar atos oficiais; 
X - cumprir e fazer cumprir as determinações desse Regimento; 
XI - desenvolver outras atividades por determinação do Reitor. 



Seção IV
Da Biblioteca

Art.  54   A Biblioteca do Centro  Universitário  dispõe  de norma interna própria  aprovada  pelo
Conselho Superior.

Parágrafo  único. A biblioteca  está  aberta  em tempo  integral  para  atender  toda  comunidade
acadêmica (corpo docente, discente e comunidade, local e da região, que necessite dos seus
serviços.

Art.  55   Ao responsável  pelo  órgão  compete  planejar,  supervisionar,  controlar  e  executar  os
procedimentos  para  o  uso  adequado  das  instalações,  equipamentos  e  materiais,  apoiando
tecnicamente docentes, discentes e funcionários, dentro de sua abrangência de competência. 

Seção IV
Dos Laboratórios e Clínicas

Art.  56  Os laboratórios do Centro Universitário dispõe de norma interna própria aprovada pelo
Conselho Superior.

Art.  57  Os responsáveis pelos laboratórios e clínicas compete planejar, supervisionar, controlar e
executar  os  procedimentos  para  o  uso adequado das instalações,  equipamentos  e  materiais,
apoiando  tecnicamente  docentes,  discentes  e  funcionários,  dentro  de  sua  abrangência  de
competência. 

Seção V
Da Ouvidoria

Art.   58   A Ouvidoria  é  órgão sem caráter  administrativo,  executivo  ou deliberativo,  mas de
natureza  mediadora,  com  a  finalidade  de  receber,  encaminhar  e  acompanhar  opiniões,
comentários, críticas e elogios aos membros da comunidade acadêmica, bem como do público em
geral a todos os setores do Centro Universitário, sendo responsável também por fazer chegar ao
usuário  uma  resposta  das  instâncias  administrativas  implicadas,  cujo  funcionamento  está
disciplinado por regulamento próprio. 

Parágrafo  único.  A  Ouvidoria  do  Centro  Universitário  atua  com  autonomia  e  absoluta
imparcialidade, vinculada diretamente à Reitoria da instituição, ou órgão por ele definido, com o
objetivo  de  zelar  pelos  princípios  da  legalidade,  moralidade  e  eficiência  administrativa,
resguardando o sigilo das informações. 

Seção VI
Do Marketing

Art.  59  O Marketing é o órgão responsável pelo trato técnico da comunicação e da imagem do
Centro Universitário e da mantenedora e dispõe de norma interna própria aprovada pelo Conselho
Superior.

Art.  60   O  responsável  pelo  órgão  compete  planejar,  supervisionar,  controlar  e  executar  os
procedimentos pertinentes a área de atuação. 

Capítulo VII
Do CPD

Art. 61 O Centro de Processamento de Dados – CPD é o órgão responsável pelo processamento
dos dados e informações do Centro Universitário e da mantenedora e dispõe de norma interna



própria aprovada pelo Conselho Superior.

Art.  62  O responsável técnico pelo órgão compete planejar, supervisionar, controlar e executar
os procedimentos e zelar pelo sigilo das informações e dados da IES e mantenedora. 

Seção VIII
Dos Demais Serviços

Art.   63  Os serviços de manutenção,  de limpeza,  de portaria,  de vigilância e segurança,  de
protocolo  e  expedição  realizam-se  sob  a  responsabilidade  da  Mantenedora  e  o  Centro
Universitário  atua  como  orientador  de  processo,  quando  necessário,  e  como  fiscalizador  da
execução em termos de atendimento e qualidade prestados. 

II  -  Setor  de  Informação  e  Serviços (Secretaria  Geral,  Biblioteca  e  CPD):  destinado  ao
atendimento acadêmico e administrativo ao discente e familiares.
III -  Setor de Serviços Gerais (Serviço de Apoio Geral): responsável pela estrutura técnica de
apoio logístico às atividades administrativas e acadêmicas, manutenção, reposição de material e
outras.
IV -  Setor de Atividade Acadêmica e Social (Laboratórios e Clínica):  destinada à formação
profissional técnica do discente e ações de cunho social coerente com a sua natureza..
§ 1º  Os Órgãos Suplementares e de Apoio estão vinculados diretamente ao Reitor do Centro
Universitário, devendo funcionar de forma interligada as coordenações.
§ 2º  As atribuições, organização e funcionamento dos setores são fixados em normas próprias.

Seção IV
Da Secretaria Geral

Art.  52  A Secretaria Geral é dirigida por um Secretário Geral e um Sub-Secretário subordinados
ao Reitor do Centro Universitário e por ele serão nomeados.

Art.  53  Compete à Secretaria Geral:
I - prestar assessoramento ao Reitor e Pró-Reitores nos assuntos administrativos pertinentes;
II desenvolver as atividades de planejamento e administração necessárias à vida acadêmica da
Instituição;
III - executar as atividades relacionadas ao controle e registro da documentação do aluno e das
informações referentes à sua vida acadêmica, dando apoio acadêmico às coordenações de curso
e aos setores suplementares e de apoio correspondentes;
IV - exercer a supervisão e a coordenação das funções próprias da Secretaria e de outras funções
para as quais venha a ser designada ou que, pela sua natureza, lhe estejam afetas. 
V - planejar, supervisionar e orientar a execução dos trabalhos da Secretaria; 
VI - secretariar as reuniões dos órgãos colegiados superiores do Centro Universitário lavrando as
respectivas atas; 
VII - instruir processos objetos de deliberação dos órgãos colegiados superiores, encaminhando-
os para o setor competente; 
VIII - manter o arquivo de legislação e normas, expedindo aos órgãos competentes os assuntos
pertinentes à respectiva instrução; 
IX - autenticar e publicar atos oficiais; 
X - cumprir e fazer cumprir as determinações desse Regimento; 
XI - desenvolver outras atividades por determinação do Reitor. 

Seção IV
Da Biblioteca

Art.  54   A Biblioteca do Centro  Universitário  dispõe  de norma interna própria  aprovada  pelo
Conselho Superior.

Parágrafo  único. A biblioteca  está  aberta  em tempo  integral  para  atender  toda  comunidade



acadêmica (corpo docente, discente e comunidade, local e da região, que necessite dos seus
serviços.

Art.  55   Ao responsável  pelo  órgão  compete  planejar,  supervisionar,  controlar  e  executar  os
procedimentos  para  o  uso  adequado  das  instalações,  equipamentos  e  materiais,  apoiando
tecnicamente docentes, discentes e funcionários, dentro de sua abrangência de competência. 

Seção IV
Dos Laboratórios e Clínicas

Art.  56  Os laboratórios do Centro Universitário dispõe de norma interna própria aprovada pelo
Conselho Superior.

Art.  57  Os responsáveis pelos laboratórios e clínicas compete planejar, supervisionar, controlar e
executar  os  procedimentos  para  o  uso adequado das instalações,  equipamentos  e  materiais,
apoiando  tecnicamente  docentes,  discentes  e  funcionários,  dentro  de  sua  abrangência  de
competência. 

Seção V
Da Ouvidoria

Art.   58   A Ouvidoria  é  órgão sem caráter  administrativo,  executivo  ou deliberativo,  mas de
natureza  mediadora,  com  a  finalidade  de  receber,  encaminhar  e  acompanhar  opiniões,
comentários, críticas e elogios aos membros da comunidade acadêmica, bem como do público em
geral a todos os setores do Centro Universitário, sendo responsável também por fazer chegar ao
usuário  uma  resposta  das  instâncias  administrativas  implicadas,  cujo  funcionamento  está
disciplinado por regulamento próprio. 

Parágrafo  único.  A  Ouvidoria  do  Centro  Universitário  atua  com  autonomia  e  absoluta
imparcialidade, vinculada diretamente à Reitoria da instituição, ou órgão por ele definido, com o
objetivo  de  zelar  pelos  princípios  da  legalidade,  moralidade  e  eficiência  administrativa,
resguardando o sigilo das informações. 

Seção VI
Do Marketing

Art.  59  O Marketing é o órgão responsável pelo trato técnico da comunicação e da imagem do
Centro Universitário e da mantenedora e dispõe de norma interna própria aprovada pelo Conselho
Superior.

Art.  60   O  responsável  pelo  órgão  compete  planejar,  supervisionar,  controlar  e  executar  os
procedimentos pertinentes a área de atuação. 

Capítulo VII
Do CPD

Art. 61 O Centro de Processamento de Dados – CPD é o órgão responsável pelo processamento
dos dados e informações do Centro Universitário e da mantenedora e dispõe de norma interna
própria aprovada pelo Conselho Superior.

Art.  62  O responsável técnico pelo órgão compete planejar, supervisionar, controlar e executar
os procedimentos e zelar pelo sigilo das informações e dados da IES e mantenedora. 



Seção VIII
Dos Demais Serviços

Art.   63  Os serviços de manutenção,  de limpeza,  de portaria,  de vigilância e segurança,  de
protocolo  e  expedição  realizam-se  sob  a  responsabilidade  da  Mantenedora  e  o  Centro
Universitário  atua  como  orientador  de  processo,  quando  necessário,  e  como  fiscalizador  da
execução em termos de atendimento e qualidade prestados. 
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