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Bem-vindos à Faculdade La Salle 
de Lucas do Rio Verde!

Manual do Acadêmico - 2019

Este Manual do Acadêmico tem a finalidade 
de colocar à sua disposição um conjunto de 
informações, orientações e diretrizes, para 
que você conheça o que a Faculdade lhe 
oferece. 
Conhecer a Instituição em que está 
estudando e usufruir de uma excelente vida 
acadêmica faz parte da sua formação.
O que você não encontrar neste manual 
sempre terá oportunidade de procurar as 
pessoas e os setores que poderão lhe 
ajudar. Agradeceríamos se nos ajudasse a 
mantê-lo atualizado e mais completo.
Ele estará disponível no site da Faculdade e 
em cópias impressas em setores como a 
Biblioteca, o Serviço de Atendimento ao 
Acadêmico – SAA, a Central de Apoio ao 
Acadêmico – CAA.
O Manual atende também a uma exigência 
do Ministério de Educação de deixar de 
forma transparente o que a Faculdade é e 
possui.

Ir. Marcos Corbellini
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A FACULDADE LA SALLE

A Faculdade La Salle Lucas do Rio Verde é uma instituição confessional católica mantida pela 
Rede La Salle, organização religiosa integrada por Irmãos e Colaboradores Lassalistas.
O nome vem de São João Batista de La Salle, fundador da Congregação dos Irmãos das Escolas 
Cristãs.
 

VISÃO

Ser uma instituição de educação superior reconhecida pela excelência de sua presença e 
atuação voltada para o desenvolvimento sustentável local e regional.�

MISSÃO

Promover o desenvolvimento integral da pessoa humana através do ensino, da pesquisa e da 
extensão, comprometida com a transformação da sociedade local e regional.

PRINCÍPIOS

 Inspiração e vivência cristã-lassalistas.
� Prática da qualidade da Educação Superior.
� Exercício da cidadania fraterna e solidário.
� Respeito à diversidade e à vida.
� Valorização da inovação, da criatividade e do empreendedorismo.
 Qualificação dos agentes educativos.
� Agilidade e compartilhamento da informação.
� Integração entre ensino, pesquisa e extensão.
� Eficiência e eficácia na gestão.
� Valorização do ambiente para as relações interpessoais.
� Equilíbrio das práticas econômicas agroindustriais aliado à sustentabilidade ambiental.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Localização:
Endereço da Unidade Sede:
Av. Universitária, 1.000W
Bairro Bandeirantes 
Lucas do Rio Verde – MT
CEP: 78.455-000

Endereço da Unidade II:
Rua Foz do Iguaçu, 594S
Bairro Menino Deus
Lucas do Rio Verde – MT
CEP: 78.455-000

Horário Geral:
Segunda a Sexta-feira das 8h às 11h 30min e das 13h às 22h.
Telefone: (65) 3549-7300
Site: lasalle.edu.br/faculdade/lucas
E-mail: faculdade@faculdadelasalle.edu.br
Facebook: facebook/faculdadelasallelucas

Mapa de Localização:
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ESPAÇOS E ÁREAS

           

            Bloco 1

1° Pavimento

Área de Convivência

Biblioteca

Coppia

Elevador

GPSATI / Inova La Salle / Sala Google

Internacionalização 

La Salle Store 

Sala de Informática

Sanitários 

Telefonia / Recepção

2° Pavimento

Assessoria de Comunicação e Marketing (ACM)

Auditório São João Batista de La Salle

Central de Apoio ao Acadêmico (CAA)

Coordenação do Cursos de Graduação

Direção Acadêmica

Direção Administrativa

Direção Geral

Elevador

Infra-estrutura e Patrimônio

Núcleo de Tecnologias e Informática (NTI)

Serviço de Atendimento ao Acadêmico (SAA)

Sala de Reunião e Planejamento

Sanitários

            Bloco 2

1° Pavimento

Laboratório de Entomologia

Laboratório de Maquetaria

Laboratório Multidisciplinares I

(Química e Física)

Laboratório Multidisciplinares II 

(Análises Técnicas)

Laboratório Mul t id iscipl inares I I I 

(Microscopia)

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)

Sala de Apoio

Sanitários

            Bloco 03

1° Pavimento

Salas de Aula (01, 02, 03, 05, 08, 09)

Espaço Herbalife Nutrition

Laboratório de Anatomia

Sala de Apoio

Sala de Dança

Sanitários

Elevador

2° Pavimento

Salas de Aula (11 a 25)

Sanitários

Elevador

 Mapa de localização de toda a Faculdade. 
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          Bloco 04

1° Pavimento

Laboratório de Física (101 e 102)

Salas de Aula (103 a 107)

Auditório Ir. Nelso A. Bordignon

Elevador / Escadaria 

Sala dos Professores

Sala de Arquivos

Sanitários

Laboratório de Desenhos Técnicos

2° Pavimento

Elevador / Escadaria 

Salas de Aula (203 a 209)

Sanitários

Laboratórios de Gestão da Tecnologia da 

Informação

Laboratório de Informática Aplicada

Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF)

3° Pavimento

Elevador / Escadaria 

Salas de Aula (301 a 314)

Sanitários

750 vagas

Quatro (4) cancelas de entrada
Quatro (4) cancelas de saída

Bloco 01
Bloco 02

Bloco 04

Bloco de Apoio

Estufa

Estacionamento

Portal de Acesso

Bloco 03
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Portal de Acesso 

Estacionamentos 

 Estufa

 Bloco de Apoio  



COMUNICAÇÃO

Recepção
Localizada na entrada principal do Bloco 1, onde você será recebido com cordialidade. 
Nela você poderá solicitar orientações para dirigir-se ao local de seu interesse.

Telefonia
Localizada junto à Recepção: atendimento telefônico no horário de funcionamento da 
Faculdade.  Telefone: +55 65 3549-7300.

Portal do Acadêmico
A função do portal é auxiliá-lo na vida acadêmica, possibilitando acesso ao seu histórico, 
notas, frequência, materiais postados pelos professores, além de vários outros recursos. É 
possível também visualizar os dados cadastrais, realizar consulta financeira com emissão de 
boleto da mensalidade e realizar a rematrícula. 
Em seu primeiro acesso, login: número da matrícula - senha: data de nascimento (formato: 
ddmmaaaa).
Ao acessar, você deverá alterar a senha para prosseguir.
Dúvidas: envie um e-mail para nti@faculdadelasalle.edu.br, ou ligue para (65) 3549-7300.

Ouvidoria
Se você desejar enviar suas reclamações, denúncias, sugestões e elogios, utilize o e-mail: 
ouvidoria@faculdadelasalle.edu.br
O horário de atendimento é das 13h às 22h, de segunda a sexta-feira.
              
Fale Conosco
Se você precisar resolver dúvidas, necessitar alguma informação, ou tiver alguma outra 
demanda, pode utilizar o serviço Fale Conosco, disponível através do e-mail
faleconosco@faculdadelasalle.edu.br
O horário de atendimento é das 13h às 22h, de segunda a sexta-feira.

CONTATOS

A Faculdade tem como política uma atitude de diálogo, escuta e acolhida.
Além do pessoal técnico-administrativo que se dispõe a ajudá-lo e orientá-lo, converse com 
seus professores quando estiver com dificuldades na aprendizagem, na compreensão dos 
conteúdos, etc. Se não bastar, procure o Coordenador de seu Curso.
Se necessário seguir adiante, e dependendo do assunto, procure o Diretor Acadêmico ou o 
Diretor Administrativo.
A Faculdade mantém o Setor de Apoio Psicopedagógico com pessoa especializada em 
conversar com você sobre assuntos dessa ordem. Este setor está localizado junto a 
Central de Apoio ao Acadêmico - CAA.
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Coordenações

Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão - NPPGE
   Marisa Claudia Jacometo Durante
   nppge@faculdadelasalle.edu.br

Coordenações de Curso

Administração
   Prof. Nadir João Paludo
   graduacao.administracao@faculdadelasalle.edu.br

Agronegócio
   Prof. Sandra Inês Horn Böhm
   graduacao.agronegocio@faculdadelasalle.edu.br

Agronomia
   Prof. Camila de Aquino Tomaz
   graduacao.agronomia@faculdadelasalle.edu.br

Arquitetura e Urbanismo 
   Prof. Lydiane Abdon Leal
   graduacao.arquitetura@faculdadelasalle.edu.br

Ciências Contábeis
   Prof. Fabiane Popik
   graduacao.cienciascontabeis@faculdadelasalle.edu.br

Direito
   Prof. Fernando Cezar Orlandi
   graduacao.direito@faculdadelasalle.edu.br

Educação Física
   Prof. Moacir Juliani
   graduacao.educacaofisica@faculdadelasalle.edu.br

Engenharia Civil
   Prof. Lydiane Abdon Leal
   graduacao.engenhariacivil@faculdadelasalle.edu.br

Gestão da Produção Industrial
   Prof. Sandra Inês Horn Böhm  
   graduacao.gestaoproducaoindustrial@faculdadelasalle.edu.br

Gestão da Tecnologia da Informação
   Prof. Sandra Inês Horn Böhm  
   graduacao.gestaodati@faculdadelasalle.edu.br

Pedagogia
   Prof. Moacir Juliani
   graduacao.pedagogia@faculdadelasalle.edu.br
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CURSOS DE GRADUAÇÃO – PRESENCIAIS
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Cursos Habilitação Duração 
Ato de Autorização (A) 
Ato de Reconhecimento (R) 
Ato de Renovação de Reconhecimento (RR) 

Administração Bacharel  
4 anos 
 

Port. MEC/SERES nº. 269 de (D.O.U. em 
04/04/2017) (RR) 

Agronegócio Tecnólogo 3 anos 
 

Port. MEC/SERES nº 135 
(D.O.U. 02/03/2018) (RR) 

Agronomia Bacharel 5 anos 
 

Port. SERES/MEC nº. 202 (D.O.U. 06/06/2016) (A) 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Bacharel 5 anos Port. MEC/SERES nº 133 de 28/02/19, D.O.U. 
01/03/19 (A) 

Ciências  
Contábeis 

Bacharel  
4 anos 

Port. MEC/SERES nº. 269 de (D.O.U. em 
04/04/2017) (RR) 

Direito Bacharel  
5 anos 

Port. MEC/SERES nº. 269 de (D.O.U. em 
04/04/2017) (RR) 

Educação  
Física –  
Licenciatura 

Licenciatura  
4 anos 

Port. MEC/SERES nº 86 (D.O.U. 21/02/2019) (RR) 
 

Engenharia Civil Bacharel 5 anos Port. MEC/SERES nº 133 de 28/02/19, D.O.U. 
01/03/19 (A) 

Gestão da  
Tecnologia da 
Informação  

Tecnólogo  
2 anos e 
meio 
 

Port. MEC/SERES nº 917 
(D.O.U. 28/12/2018) (RR) 

Gestão da  
Produção  
Industrial 

Tecnólogo 3 anos e 
meio 

Port. MEC/SERES nº 88 
(D.O.U. 21/02/2019) (R) 

Pedagogia Licenciatura  
4 anos 

Port. MEC/SERES nº 276 
(D.O.U. 23/04/2018) (RR) 



CURSOS DE GRADUAÇÃO – A DISTÂNCIA
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Curso  Habilitação  Duração  Ato de Autorização MEC  
Administração  Bacharel  4 anos  Autorização Resolução CONSUN 003/17 

de 12/05/17  
Currículo 1 implantado em 2018/1  

Analise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas  

Tecnólogo  2,5 anos  Autorização Resolução CONSUN 080/18 
de 21/09/18 Currículo 1 implantado em 
2019/1  

Ciências Contábeis  Bacharel  4 anos  Autorização Resolução CONSUN 004/17 
de 12/05/17  
Currículo 1 implantado em 2018/1  

Engenharia de 
Produção  

Bacharel  5 anos  Autorização Resolução CONSUN 079/18 
de 21/09/18 Currículo 1 implantado em 
2019/1  

Gestão Comercial  Tecnólogo  2 anos  Autorização Resolução CONSUN 005/17 
de 12/05/17  
Currículo 1 implantado em 2018/1  

Gestão de Recursos 
Humanos  

Tecnólogo  2 anos  Autorização Resolução CONSUN 010/17 
de 12/05/17  
Currículo 1 implantado em 2018/1  

Gestão Financeira  Tecnólogo  2 anos  Autorização Resolução CONSUN 006/17 
de 12/05/17  
Currículo 1 implantado em 2018/1  

Historia  Licenciatura  4 anos  Autorização Resolução 
CONSUN/UNILASALLE  Nº 081, de 
21/09/18 Currículo 1 implantado em 
2019/1  

Letras – Português  Licenciatura  4 anos  Autorização Resolução 
CONSUN/UNILASALLE Nº 088, de 
21/09/18 Currículo 1 implantado em 
2019/1  

Logística  Tecnólogo  2 anos  Autorização Resolução CONSUN 008/17 
de 12/05/17  
Currículo 1 implantado em 2018/1  

Marketing  Tecnólogo  2 anos  Autorização Resolução CONSUN 007/17 
de 12/05/17  
Currículo 1 implantado em 2018/1  

Pedagogia  Licenciatura  4 anos  Autorização Resolução CONSUN 009/17 
de 12/05/17  
Currículo 1 implantado em  2018/1  

Processos 
Gerenciais  

Tecnólogo  2 anos  Autorização Resolução CONSUN 656/16 
de 29/04/16  
Currículo 1 implantado em 2018/1  

Serviço Soc ial Bacharel  4 anos  Autorização Resolução CONSUN 078/18 
de 21/09/18 Currículo 1 implantado em 
2019/1  

Geografia  Licenciatura  4 anos  Autorização Resolução 
CONSUN/UNILASALLE Nº 154, de 
25/10/2019   
Currículo 1 implantado em 2020/1  

Matemática  Licenciatura  4 anos  Autorização Resolução 
CONSUN/UNILASALLE Nº 149, de 
24/10/2019   
Currículo 1 implantado em 2020/1  



SETORES E SERVIÇOS

Neste bloco, você encontra os diversos setores e serviços disponíveis na Faculdade. 
Não hesite em utilizá-los quando necessitar. Você será sempre bem atendido.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - ACM

A ACM é responsável pelo planejamento e gestão de todas as ações e meios de 
comunicação da Faculdade La Salle, junto à comunidade interna e externa, além do registro 
e cobertura dos eventos realizados no campus.
Também responde pelos contatos realizados através dos canais Fale Conosco e Ouvidoria. 
Este setor localiza-se no segundo andar do Bloco 1, ao lado da sala do NTI.
E-mail: acm@faculdadelasalle.edu.br 

BIBLIOTECA

Local privilegiado da Faculdade esperamos que você frequente assiduamente.
A Biblioteca está composta pelo acervo dos cursos oferecidos, norteando-se pelas 
bibliografias básicas e complementares que constam nos respectivos Projetos Pedagógicos 
de cada curso. Este setor localiza-se no andar térreo do Bloco 1, no primeiro corredor à 
esquerda, quando se entra pela porta principal da Faculdade.

Funcionamento
Horário de funcionamento: de Segunda a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h às 22h. 
Sábados das 8h às 12h e das 14h às 18h.
A Biblioteca não funciona aos domingos e feriados, bem como nos dias em que não houver 
expediente ou aulas, por motivo de recesso.
E-mail: biblioteca@faculdadelasalle.edu.br

Espaços
Você tem a sua disposição (em alguns casos será necessário agendar): salas de estudo em 
grupo e individual; área de leitura e estudo; cyber espaço; área de guarda-volumes; balcão de 
atendimento; hemeroteca; administração da biblioteca; terminal de consulta ao acervo; 
espaço de equipamentos acessíveis; espaço de Realidade Aumentada, contendo: Google 
CardBoards, Playlist de vídeos 360° no Youtube, Playlist de vídeos 3D no Youtube; fotos 
360°; livros com Realidade Aumentada; CDs, DVDs, folhetos, mapas.

Acessibilidade
Os deficientes visuais podem utilizar e solicitar empréstimos de livros em Braille e de livros 
falados; programa DOSVOX com fones de ouvido e teclado com letra ampliada; ampliador e 
leitor portátil; lupa eletrônica portátil Ruby HD.ra.
Os cadeirantes dispõem de um terminal específico, bancada própria e corredores 
parametrizados.

Portal da Biblioteca
Você tem disponibilizados: periódicos on-line, portais científicos e bases de dados, entre elas 
a Bases de Dados multidisciplinar EBSCO HOST. 
https://www.unilasalle.edu.br/faculdade/lucas-do-rio-verde/servicos/biblioteca
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Serviços
Os serviços da Biblioteca estão abertos à toda comunidade acadêmica e ainda aos usuários 
externos, conforme critérios definidos pela Diretoria.
Os usuários externos têm acesso à Biblioteca para fins de consulta, estudos e pesquisa, 
mediante apresentação de documento com foto e preenchimento de uma ficha cadastral.
Todos os usuários deverão atender às regras de uso da Biblioteca.

Empréstimos
O empréstimo domiciliar destina-se apenas e tão somente aos Acadêmicos dos cursos de 
graduação, Acadêmicos de pós-graduação, egressos, funcionários e professores da Rede 
La Salle, mediante apresentação da carteirinha acadêmica, carteirinha de egresso ou do 
crachá, com os seguintes critérios:
Ÿ  Acadêmicos de graduação: até 04 (quatro) livros pelo prazo de até 07 (sete) dias;
Ÿ Pós-graduação: até 05 (cinco) livros pelo prazo de até 30 (trinta) dias;
Ÿ Professores e funcionários: até 07 (sete) exemplares pelo prazo de até 30 dias;
Ÿ Egressos: até 02 (dois) livros pelo prazo de até 07 (sete) dias;
Ÿ O empréstimo concomitante de 02 (dois) exemplares do mesmo título não será permitido.
Obras com identificador de cor amarela na lombada destinam-se à consulta exclusiva na 
Biblioteca.

Renovação e Reserva
A renovação do material emprestado deverá ser feita através do Portal da Biblioteca até as 
23h da data de vencimento, podendo ser repetida por até 8 vezes caso não tenha reserva do 
item.
A reserva deverá ser feita somente quando todos os exemplares estiverem emprestados, e 
atender aos requisitos do regulamento.

Devolução
A devolução de obras emprestadas deverá ser feita dentro dos prazos anteriormente fixados.
Em caso de atraso na devolução do material, será cobrada a multa vigente, por dia e por obra 
em atraso. (Valor ajustado anualmente).

Terminal de Consulta
A Biblioteca disponibiliza seu catálogo eletrônico por meio de um terminal de consulta, no 
qual você pode pesquisar as obras por autor, assunto, título etc. O acervo também poderá ser 
consultado através do site da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde – MT
https://www.unilasalle.edu.br/faculdade/lucas-do-rio-verde/servicos/biblioteca
Em caso de perda, de extravio ou de qualquer dano constatado nas publicações você deverá 
providenciar a reposição da mesma obra (autor, título, data, edição igual ou superior), ficando 
impossibilitado de retirar outras obras até a devida reposição.

CENTRAL DE APOIO AO ACADÊMICO - CAA

Este setor tem como finalidade: dar apoio em eventuais dúvidas; proporcionar apoio 
psicopedagógico, tantos aos Acadêmicos de graduação como de pós-graduação; prestar 
esclarecimentos sobre os serviços oferecidos, seja pessoalmente, por telefone ou e-mail. 
Este setor localiza-se no segundo andar do Bloco 1, ao lado do Auditório Central. Horário de 
Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 22h.
E-mail: caa@faculdadelasalle.edu.br
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Serviços Oferecidos
Você tem à disposição no CAA os seguintes serviços:
Ÿ Inscrições nos processos seletivos para as bolsas filantrópicas.
Ÿ Auxílio e orientações quanto aos processos de trancamento ou cancelamento de 

matrícula, transferências.
Ÿ Auxílio com relações a situações de dificuldades financeira.
Ÿ Acompanhamento nos Trabalhos de Conclusão de Cursos (e equivalentes).
Ÿ Apoio ao Acadêmico e egresso.
Ÿ Orientação sobre Atividades Complementares.
Ÿ Orientação sobre Estágios Curriculares e Estágios Extracurriculares.
         
Bolsas de Estudo
 A Faculdade La Salle, buscando atender alunos com vulnerabilidade social, oferece, através 
de seus programas filantrópicos, o PASE (Programa de Assistência Social Educacional) que 
é destinado à complementação dos encargos educacionais dos cursos de graduação da 
Instituição, prevendo a cobertura de 50% ou 100% das mensalidades. O acadêmico participa 
de um Edital e concorre dentro dos requisitos deste Edital.
O PROUNI (Programa Universidades para todos) é um programa governamental onde a 
Instituição concede semestralmente Bolsas de 50% a 100%. Os alunos devem 
primeiramente atender os requisitos previstos na Lei do PROUNI.

Financiamentos
PRAVALER é um Financiamento privado. O acadêmico que esteja matriculado em semestre 
vigente, realiza sua inscrição de forma online, preenche os requisitos solicitados junto ao 
sistema do PRAVALER, podendo contratar a cada semestre pagando mensalidades 
menores.
CREDIES La Salle é um programa de financiamento educacional. O acadêmico que esteja 
matriculado em semestre vigente poderá realizar sua adesão desde que, atenda aos 
requisitos solicitados pela plataforma do CREDIES.

Atividades Complementares
Os Cursos de Graduação possuem, em suas matrizes curriculares Atividades 
Complementares. Elas têm como finalidade enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 
privilegiando a complementação da formação social e profissional e do conhecimento, 
através de estudos e atividades independentes, presenciais e/ou a distância. As Atividades 
Complementares fazem parte integrante dos currículos plenos dos cursos, sendo 
obrigatórias para os acadêmicos.
O total de horas de Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da Faculdade La 
Salle Lucas do Rio Verde, bem como a carga horária atribuída às Atividades 
Complementares de cada curso, são definidas por Resolução do CONSUP.
Fique atento ao Calendário Acadêmico para o período em que deve registrar as atividades 
realizadas no CAA.
Não espere para os últimos semestres do curso para atender à essa exigência. Comece logo.

Monitoria
Obedecendo às exigências do padrão de qualidade dos respectivos cursos, além da 
necessidade de desenvolvimento constante de atividades que promovam a produção 
acadêmica, a Faculdade oferece o Programa de Monitoria. O processo de seleção do Monitor 
acontece no início de cada semestre letivo, por meio de editais.
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NÚCLEO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA - NAP

É o órgão vinculado à Direção Acadêmica com a finalidade de proporcionar, à comunidade 
acadêmica, assistência didática e pedagógica, a fim de contribuir com o planejamento e 
implementação de políticas inovadoras e disruptivas, bem como com ações educacionais, 
visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem e difundir novos saberes 
educacionais e orientar o processo educativo. 
Onde procurar: Salas das Coordenações de Curso.
Como proceder: agendamento com a Secretária das Coordenações de Curso.
E-mail: nap@faculdadelasalle.edu.br

Serviço de Apoio Psicopedagógico - SAP
Tem como objetivo contribuir para a melhoria do processo de ensino- aprendizagem, na 
interação da formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social.
Onde procurar: CAA - Centro de Apoio ao Acadêmico
Como proceder: agendamento no CAA.
E-mail: caa@faculdadelasalle.edu.br

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD

Responsável pela supervisão e acompanhamento dos cursos de EAD como polo da 
Universidade La Salle de Canoas, o Polo de Lucas oferece um excelente portfólio de cursos 
de graduação e de pós-graduação na modalidade a distância. Este setor localiza-se no 
segundo andar do Bloco 1, junto ao CAA.
E-mail: ead@faculdadelasalle.edu.br

LEX
O LEX é uma plataforma de educação a distância capaz de proporcionar uma nova e 
inovadora experiência de aprendizagem. A tecnologia foi desenvolvida pela Universidade La 
Salle em parceria com a Nuvem Mestra, representante da Google For Education no Brasil, 
proporcionando um ambiente adequado para aprendizagem. (https://lex.unilasalle.edu.br).
O acesso deve ser feito em uma janela anônima do navegador.
Usuário: nome.2-matrícula@unilasalle.edu.br
Exemplo: se o seu nome for Maria da Silva e sua matrícula na Faculdade La Salle for 
22901234.
Seu login é: maria.2-22901234@unilasalle.edu.br
Senha: ano de nascimento@quatro últimos dígitos do RG Exemplo: 1984@5234

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

Comissão prevista na legislação com a finalidade de conduzir os processos de avaliação 
interna, sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo MEC/INEP.
É um instrumento valioso na implantação e consolidação do processo de qualidade da 
Faculdade.
Está integrada por representantes dos Coordenadores, Professores, Acadêmicos, 
Colaboradores e pessoas da Comunidade.
O processo de avaliação coloca especial ênfase na adoção de medidas institucionais e 
pedagógicas destinadas a apoiar um permanente processo de qualificação da Faculdade e 
de seus integrantes e a buscar a melhoria da gestão institucional, com especial atenção, às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Anualmente a CPA aplica a avaliação institucional (AI) e o PROAVI, questionário de avaliação 
realizada em sintonia com a Rede La Salle.
Você é convidado a participar ativamente do processo de avaliação institucional.
E-mail: cpa@faculdadelasalle.edu.br
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INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO

O Setor de Infraestrutura e Patrimônio é responsável pela infraestrutura física, onde é 
gerenciada e realizada as manutenções preventivas e corretivas.
Caso constate alguma irregularidade na infraestrutura (aparelhos que não funcionam, 
lâmpadas queimadas, cadeiras ou mesas estragadas, janelas que não abrem/fecham, etc.) 
Caso encontre alguma irregularidade nos comunique através do whatsapp: (65) 9 9962-9372 
ou e-mail: infraestrutura@faculdadelasalle.edu.br  
Este setor localiza-se no segundo andar do Bloco 1, ao final do corredor.

Acesso ao Campus 
Só será liberado o acesso de acadêmicos as dependências da IES, em feriados, recessos e 
dias não letivos, (de acordo com o calendário acadêmico) caso o mesmo, tenha sido 
previamente informado pelo coordenador do curso ao setor de Infraestrutura, pelo e-mail 
infraestrutura@faculdadelasalle.edu.br
Além da liberação por e-mail, do coordenador ao setor responsável, o acadêmico deve estar 
portando a sua Carteirinha de Estudante. Caso o mesmo queira acessar as dependências da 
IES sem algum destes passos, não será liberado o acesso.

Jardins e Parque
A Faculdade possui equipe própria para manutenção de suas áreas externas: corte e plantio de 
gramados, poda e plantio de árvores, flores e arbustos, limpeza do pátio e recolhimento diário 
do lixo, separado em sacos seletivos e entregue para coleta pública.
Você é convidado a contribuir para a preservação do parque e jardins.

Estacionamento 
A Faculdade La Salle possui um amplo estacionamento com capacidade para 750 veículos, e 
área exclusiva destinada aos professores e colaboradores da Instituição, com cerca de 80 
vagas. Além disso, nosso estacionamento oferece  fácil acesso, com 04 cancelas de entrada e 
04 cancelas de saída, vagas demarcadas para pessoas com deficiência, e vigilância 24 horas 
para maior segurança de todos.

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NTI

O NTI é responsável por gerenciar e manter todos os serviços e ambientes de tecnologia da 
Instituição. Este setor localiza-se no segundo piso do Bloco 1, ao lado do Setor de 
Infraestrutura e Patrimônio.
E-mail: nti@faculdadelasalle.edu.br

Internet 
Por meio do site www.lasalle.edu.br/faculdade/lucas, a Faculdade La Salle disponibiliza 
informações gerais sobre a Instituição e o acadêmico tem acesso às diversas informações 
acadêmicas através do Portal do Acadêmico.
A Faculdade La Salle conta com 6 (seis) laboratórios de informática. Destes, 2 (dois) são de uso 
exclusivo do curso de Gestão da Tecnologia da Informação e 1 (um) para os cursos de 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Os outros 3 (três) laboratórios são de uso geral dos 
demais cursos da IES.
Todos os laboratórios possuem um regulamento de utilização que está disponível no site 
institucional e também nos próprios laboratórios.
Se encontrar situações de mau funcionamento dos serviços tecnológicos (telefonia, internet, 
Datashow, computadores, etc.) nos informe através do e-mail: nti@faculdadelasalle.edu.br

Google for Education/Sala Google 
Refere-se a uma plataforma pensada para professores e acadêmicos. Setenta milhões de 
usuários já conhecem seus benefícios. A Faculdade La Salle possui acesso ao Google Sala de 
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Aula e as ferramentas do Gmail, Google Drive, Hangouts entre outros, de modo a permitir que 
os docentes possam criar, compartilhar e corrigir tarefas de forma mais organizada.
Além disso, no térreo do bloco 01, ao lado da Internacionalização, você terá acesso a Sala 
Google. Essa sala foi projetada para uma melhor integração entre alunos e professores.

LABORATÓRIOS

A Faculdade possui atualmente 11 laboratórios multidisciplinares, disponíveis para os cursos 
de Agronomia, Agronegócio, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Educação Física e 
Gestão de Produção Industrial.
E-mail: coordenacao.lab@faculdadelasalle.edu.br

Normas de Segurança e Utilização dos Laboratórios
Ÿ Nos laboratórios é obrigatório o uso de jalecos, calçados fechados, cabelos presos, óculos 

de proteção e calças compridas;
Ÿ É proibido o registro de imagens sem permissão;
Ÿ Caso os acadêmicos não tenham jalecos, a Faculdade disponibiliza jalecos para locação, 

sendo o valor R$15,00. (Valor cobrado pela empresa terceirizada para lavagem deste 
jaleco).

Ÿ Solicitar as Normas Gerais e a Resolução do COP Nº 187-2016 no e-mail ou diretamente no 
site institucional.

Reservas e Funcionamento
Com exceção das aulas, os laboratórios e equipamentos podem ser utilizados pelos 
acadêmicos mediante o envio prévio de formulário de reserva, tanto do laboratório quanto do 
e q u i p a m e n t o .  A  r e s e r v a  p o d e  s e r  s o l i c i t a d a  a t r a v é s  d o   e - m a i l 
coordenacao.lab@faculdadelasalle.edu.br ou lab.multiuso@faculdadelasalle.edu.br ).          
No formulário deve constar o procedimento que será realizado, o professor responsável pelo 
procedimento (o mesmo deve estar de acordo e acompanhar o acadêmico), horário, disciplina 
vinculada e os materiais exatos (descritos um a um) que serão utilizados. Não será permitido a 
permanência de alunos nos laboratórios sem supervisão do professor. Salienta-se que a 
utilização dos equipamentos será supervisionada pela Coordenadora dos Laboratórios ou por 
quem esta indicar, a fim de que não ocasione algum problema técnico de software ou físico dos 
equipamentos. As vidrarias e materiais utilizados em aulas e ou projetos, devem ser lavados e 
organizados próximo ao término das aulas (ou sempre que utilizar), sendo esta atividade uma 
responsabilidade dos alunos. O horário de expediente da equipe dos laboratórios é de 
segunda-feira a sexta-feira nos horários das 8h às 11h30min / 13h30min às 17h30min / 
18h30min às 22h e aos sábados das 13h às 17h (quando reservado).

GPSATI

O Grupo de Projetos em Soluções para o Agronegócio e Tecnologia da Informação é o setor de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) responsável por desenvolver soluções tecnológicas 
aplicadas as demandas da região. Este setor localiza-se no Bloco 1 - Térreo.
E-mail: gpsati@faculdadelasalle.edu.br

INOVA LA SALLE

Tem uma ideia e quer transformar em negócio? Nós te ajudamos, nossa missão é conectar 
Pessoas e Ideias que moldam o Futuro. Este setor localiza-se no Bloco 1 - Térreo.
E-mail: inovalasalle@faculdadelasalle.edu.br
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SETOR DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Este setor localiza-se no Bloco 1 - Térreo, junto com a Sala Google for Education. 
Este setor, compreende três áreas à sua disposição: mobilidade acadêmica, empregabilidade, 
plataforma  Altíssia.
E-mail: internacionalizacao@faculdadelasalle.edu.br

Mobilidade Acadêmica
A  Assessoria de Mobilidade Acadêmica é o setor responsável pelas relações internacionais e 
interinstitucionais da Faculdade La Salle.
a) Intercâmbio Acadêmico de Longa Duração: intercâmbio de estudantes, com duração de 6 

meses ou 1 ano, por meio do qual o acadêmico tem a oportunidade de cursar parte de sua 
graduação em uma universidade conveniada no exterior. Através do Edital de Incentivo à 
Mobilidade Acadêmica, o acadêmico fica isento de pagamento das mensalidades, no 
Brasil e no exterior, durante o período em que estiver em intercâmbio;

b) Intercâmbio Acadêmico de Curta Duração: possui duração de uma ou duas semanas ou no 
máximo um mês. São atividades de integração e formação dos acadêmicos em instituições 
nacionais ou internacionais. O La Salle Summer Program é uma opção de intercâmbio de 
curta duração que ocorre anualmente.

c) Acolhimento ao Acadêmico Internacional: o Programa tem por objetivo selecionar 
interessados para o acolhimento com moradia e acompanhamento do processo de 
adaptação de acadêmicos internacionais que estão em intercâmbio na Faculdade La 
Salle.

Empregabilidade
O serviço de empregabilidade é ofertado aos acadêmicos e egressos que estão em busca de 
uma oportunidade de trabalho. Através deste serviço o acadêmico pode enviar as informações 
para auxílio à confecção do seu currículo e possível aderência às vagas disponíveis. 
Se você se encontrar na situação de desemprego ou almejar trocar de atividade, informe-se 
neste setor sobre como proceder. 
Faça isso pessoalmente ou através do e-mail:empregabilidade@faculdadelasalle.edu.br, ou 
no Telefone: + 55 65 3549 7300.

Plataforma Altíssia
Plataforma de aprendizado de língua estrangeira gratuito para os acadêmicos da Faculdade. 
Informe-se.

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ

O Núcleo de Práticas Jurídicas está vinculado ao curso de Direito, e disponibiliza professores 
advogados e alunos do último ano do curso, para atender casos jurídicos reais de pessoas 
carentes submetidas à análise socioeconômica. Este setor localiza-se no Bloco 2.

NÚCLEO DE APOIO FISCAL E CONTÁBIL - NAF

O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil e vinculado 
ao curso de Ciências Contábeis, conta com alunos que, sob supervisão de docente, prestam 
serviços e orientações contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor 
poder aquisitivo. Este setor localiza-se no Bloco 4 - Sala 202.

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – NPPGE

A Faculdade La Salle possui o Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (NPPGE), que 
é o órgão executivo que promove, superintende, coordena e fiscaliza as atividades de extensão 
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universitária, iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação, 
pesquisas. Este setor localiza-se no segundo piso do Bloco 1, sala das coordenações dos 
cursos.

Pós-Graduação
No âmbito da Pós-graduação, a Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde oferece cursos de 
lato sensu, por meio da Business School - área de Negócios (Especialização e MBA), e 
também nas áreas de Direito e Educação. O corpo docente possui titulação e comprovada 
competência técnica na área.
Informações:
E-mail:posgraduacao@faculdadelasalle.edu.br 
Telefone: +55 65 3549-7300.
Link: https://www.unilasalle.edu.br/faculdade/lucas-do-rio-verde  

Pesquisa
A política de pesquisa da Faculdade La Salle contempla três programas de pesquisa: 
1.  Programa Institucional de Incentivo à Pesquisa.
2.  Programa de Institucionalização da Pesquisa com fomento externo.
3.  Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica.
Nesses programas você terá oportunidade de participar como Aluno Bolsista ou Aluno Bolsista 
voluntário.
Esteja atento aos editais de chamadas dos programas, ou consulte seu Coordenador ou a 
Coordenação de Pesquisa, localizada no segundo andar do Bloco 1.
Informações: nppge@faculdadelasalle.edu.br / Tel.:  +55 65 3549-7300.

Extensão
A extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e pesquisa de 
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre faculdade e sociedade.
Esteja atento às ofertas de cursos de Extensão para ampliar sua formação.
Além disso, você poderá precisar de algumas horas de Extensão para completar suas 
Atividades Complementares.
Informações: nppge@faculdadelasalle.edu.br / Tel.:  +55 65 3549-7300.
(Link:https://www.unilasalle.edu.br/faculdade/lucas-do-rio-verde) 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ACADÊMICO - SAA

O Serviço de Atendimento ao Acadêmico, tem como finalidade cuidar das demandas de ordem 
acadêmica e financeira, visando à compreensão das situações individuais, faltas justificadas, 
adequação da grade e planos de estudo do acadêmico, bem como, negociações financeiras, 
matrículas e rematrículas, e emissão de certificados. 
No SAA você deve buscar as informações sobre sua vida acadêmica e encaminhar, via 
protocolo, as demandas de seu interesse: certificados, atestados, boletos de pagamento, 
provas substitutivas, aproveitamento de estudos, transferência externa, etc. 
Este setor localiza-se no segundo andar do Bloco 1. 
Informações: saa@faculdadelasalle.edu.br

O SAA é composto por dois setores:

Registro e Controle Acadêmico
Responsável pelo registro, arquivo e operacionalização de toda a sua vida acadêmica, desde 
seu ingresso (matrícula) até sua colação de grau e entrega do diploma.

Tesouraria
Responsável por tudo o que diz respeito aos seus compromissos financeiros com a 
Faculdade.

https://www.unilasalle.edu.br/faculdade/lucas-do-rio-verde
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

Ano Acadêmico
O ano acadêmico é composto por dois semestres letivos. O Calendário Acadêmico é anual e 
divulga as principais datas e atividades da instituição. Encontra-se disponível no site da 
faculdade.

Atividades a Distância
Nos termos da Portaria MEC nº. 1.428, de 28 de dezembro de 2018, a Faculdade oferece 
algumas disciplinas, de alguns cursos, na modalidade a distância e outras de forma 
semipresencial, a título de trabalho discente efetivo, limitado o somatório das horas com 
tutoria semipresencial ou a distância a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso.
As disciplinas assim ofertadas contém na matriz curricular de cada curso e no planos de 
Ensino e você será informado no início do semestre letivo pelo professor.

Projeto Pedagógico de Curso
Você poderá ter acesso a todas as informações sobre o seu curso por meio do Projeto 
Pedagógico de Curso, cujas cópias encontram-se na Biblioteca e na Sala de Coordenação 
de Curso, ou através do site institucional siga as instruções abaixo.  
1) Acesse o site (lasalle.edu.br/faculdade/lucas/cursos) 
2) Siga até a aba (Graduações)
3) Clique em (Cursos)
Obs: Dentro de cada curso contém o PPC.

Regime de Aprovação
A avaliação do rendimento acadêmico é feita semestralmente por disciplina, incidindo sobre o 
aproveitamento e a assiduidade.
A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de 
ensino-aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e cumulativos de apuração do 
desempenho manifestado pelo acadêmico em relação a conhecimentos, habilidades e 
competências exigidos para o conhecimento e intervenção na realidade, para o exercício 
profissional e científico e para a formação e a educação integral e continuada.
Os resultados do aproveitamento da aprendizagem são expressos sob a forma de notas que 
variam de 0 (zero) a 10 (dez), com intervalos de 0,1 (um décimo).
O resultado semestral para fins de aprovação deve ser, no mínimo, 7 (sete).
O resultado semestral do aproveitamento é expresso através da média aritmética de dois 
graus, correspondentes aos bimestres do período letivo.
As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental e laboratoriais ou de outra 
periodicidade, em função da não aplicabilidade de provas escritas ou tradicionais, terão sua 
forma de avaliação definida em norma específica aprovada pelo CONSEPE.
Considera-se aprovado o acadêmico que, em cada disciplina: tenha frequência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas em cada disciplina, definidas no 
Calendário Acadêmico.
A Resolução CONSUP nº 20/2019 regulamenta a forma como os professores devem planejar 
a avaliação em suas disciplinas.

Substituição de Grau
Você pode requerer a substituição do menor grau dos bimestres, de modo a alcançar a média 
para aprovação.
A avaliação de substituição de grau, independente do bimestre, abrange todo o conteúdo 
programático semestral da disciplina em questão, e deverá ser solicitada via Portal do 
Acadêmico.
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Avaliações Supletivas
As avaliações supletivas de cada bimestre podem ser requeridas, baseadas em casos 
previstos na legislação em vigor que tratam das justificativas de faltas do acadêmico e, nos 
demais casos, mediante deferimento do Diretor Acadêmico. O requerimento deve ser feito 
junto ao Setor de Apoio ao Acadêmico (SAA), acompanhado de justificativas.

Revisão de Prova
Se você se achar prejudicado em relação à correção de atividade avaliativa escrita (provas, 
trabalhos acadêmicos individuais e/ou em grupo), pode solicitar revisão da correção efetuada.
Esta solicitação deve ser encaminhada no SAA, observando os procedimentos e os prazos 
estabelecidos na Resolução vigente. 

Estágio Supervisionado
O Estágio Supervisionado é composto de atividades de prática profissional, exercidas em 
situações de trabalho, na área específica do curso, observados os requisitos estabelecidos na 
legislação específica que discipline os estágios dos estudantes.
Os estágios são orientados e avaliados por professores da Faculdade La Salle de Lucas do Rio 
Verde - MT, responsáveis pelas disciplinas, observando os critérios pedagógicos pertinentes. 
O professor responsável pelo acompanhamento do estágio será responsável pelo controle de 
frequência e avaliação do Estágio.

O estágio obedecerá ao Projeto Pedagógico de cada curso, observadas as normas gerais da 
Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde - MT.
Na hipótese de você não cumprir a um ou mais dos requisitos acima, estará reprovado e terá 
que cursar novamente o Estágio Supervisionado, no regime de dependência. Para a conclusão 
do seu curso de graduação, você deverá integralizar obrigatoriamente a carga horária total dos 
estágios, prevista na grade curricular de cada curso.

PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS

Abandono de Curso
Considera-se que você abandonou o curso se, decorridos um ano após seu ingresso, não 
encaminhou nenhum pedido de cancelamento de matrícula nem pedido de trancamento de 
matrícula. 
Quando isso ocorrer, você perderá o vínculo com a Faculdade. O reingresso só poderá ser 
realizado mediante novo processo seletivo. A Faculdade não poderá emitir documento de 
transferência de instituição. Ficam depositados no arquivo passivo a documentação e os dados 
entregues. Ficam pendentes os débitos financeiros não regularizados no período em que 
esteve frequentando.

Aproveitamento de Estudos
Se você tiver realizado estudos em outros estabelecimentos de ensino superior, pode requerer 
aproveitamento dos mesmos, conforme legislação pertinente e normas baixadas pelo 
CONSUP.
A solicitação de aproveitamento de estudos é admitida para Cursos de Graduação e Pós-
Graduação no mesmo nível, mediante o requerimento no SAA para os cursos de Graduação e 
na CAA para os cursos de Pós-Graduação.
Deverá entregar, no ato da solicitação, o Histórico Escolar original, Programa das Disciplinas 
original e informações sobre o sistema de avaliação da Instituição de Ensino Superior cursada. 
Após esses procedimentos, deverá aguardar o parecer do Coordenador do Curso.
Serão observados os seguintes parâmetros gerais no momento de analisar o aproveitamento 
de estudos: será aproveitada disciplina cujo conteúdo e carga horária corresponda a 75% 
(setenta e cinco por cento), no mínimo, do conteúdo e da carga horária da correspondente 
disciplina ministrada nos Cursos da Faculdade La Salle.
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Observações: o desconto será concedido na mensalidade após a data da solicitação realizada 
pelo requerente.

Aproveitamento Extraordinário de Estudos
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que, em seu Art. 47. § 2º determina: “os 
alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 
especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos 
sistemas de ensino”.
Atendendo a estes aspectos da legislação, a Faculdade regulamentou os procedimentos para 
o acadêmico que quiser usufruir dessa normativa.
Informe-se no Serviço de Atendimento ao Acadêmico - SAA ou na Central de Apoio ao 
Acadêmico CAA.

Colação de Grau
A sessão solene de Colação de Grau dos Cursos de Graduação é parte integrante da formação 
do acadêmico, sendo sua presença obrigatória, na qual os graduandos prestarão juramento de 
compromisso legal e realizada em datas estabelecidas no Calendário Acadêmico. Por 
requerimento solicitado no SAA devidamente justificado pelo interessado, respeitados os 
prazos, a colação de grau pode ser realizada em gabinete, em ato simples.
Ao concluinte de Curso de Graduação será conferido o respectivo grau e expedido o Diploma 
correspondente, se:
Ÿ Aprovado em todas as matérias ou disciplinas do currículo pleno do curso;
Ÿ Concluir a carga horária total do curso;
Ÿ Estar em situação regular no ENADE;
Ÿ Entregar os documentos pessoais e acadêmicos obrigatórios.
Ÿ A relação de formandos é apresentada pelo Setor de Registro e Controle Acadêmico para 

homologação do Diretor Acadêmico e do Coordenador do Curso.

Solenidades de Colação de Grau
As Solenidades de Colação de Grau da Faculdade La Salle são organizadas pelo Setor de 
Registro Acadêmico junto com a Diretoria e ACM - Assessoria de Comunicação e Marketing.
Cada turma de formandos deve organizar uma comissão de formatura a fim de organizar a 
solenidade conjuntamente com os setores designados da Faculdade.

Regime Domiciliar
Em algumas situações previstas na legislação, um acadêmico pode solicitar a continuidade do 
Curso em casa, num procedimento denominado Regime Domiciliar.
O Regime Domiciliar é solicitado mediante requerimento feito no SAA, por você ou por 
procurador, acompanhado de original do atestado médico, do qual deverão constar o início e o 
término do afastamento e CID. O prazo para encaminhar o requerimento é de 04 (quatro) dias 
úteis, contados a partir do último dia do afastamento médico ou data do retorno às atividades 
quando a ausência não se der por razão médica.
Nos casos amparados pela legislação, o requerimento deve ser dirigido ao Coordenador do 
Curso. O Coordenador de Curso, baseado nos planos de ensino da disciplina, determina quais 
os conteúdos a ser abordado pelo acadêmico no trabalho domiciliar. 
O Coordenador de Curso pode determinar que os professores da respectiva disciplina 
repassem ao acadêmico o conteúdo a ser abordado no trabalho domiciliar. No despacho de 
requerimento, o Coordenador deve fixar prazo razoável para a entrega dos trabalhos. 
Os prazos estabelecidos devem ser rigorosamente cumpridos pelo acadêmico. Os trabalhos 
devem ser entregues no SAA.Entregue o trabalho domiciliar na data aprazada, o Coordenador 
comunica o professor da obrigação de se abonar a falta do acadêmico. Nas situações não 
amparadas pela legislação, o requerimento deve ser dirigido ao Diretor Acadêmico que 
procede na forma prevista no art. 4º desta resolução.



Nos afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, a decisão sobre a concessão ou negativa do 
regime de tratamento excepcional deve ser tomada em conjunto pelo Coordenador do Curso 
e a Diretoria Acadêmica, que devem considerar, em cada caso, que inexiste prejuízo ao 
processo de ensino-aprendizagem.
O acadêmico, em seu requerimento, deve apontar quais os dias de aula e/ou as atividades 
avaliativas perdidas, sob pena de indeferimento. Informar o endereço eletrônico (e-mail) e 
telefone para contato. 
A legislação educacional prevê algumas situações onde o acadêmico pode pleitear 
justificativas de sua ausência nas atividades acadêmicas:
Ÿ Decreto-Lei n. 1.044/1969 - problemas de saúde que afligem o próprio acadêmico;
Ÿ Decreto-Lei n. 715/1969 - prestação de serviço militar obrigatório*;
Ÿ Art. 463 da Lei nº 13.105/2015 (Novo CPC) - convocação para audiência judicial;
Ÿ Lei n. 6.202/1975 - acadêmica gestante;
Ÿ Lei n. 9.615/1998 - participação do acadêmico em competições esportivas internacionais 

de cunho oficial representando o país;
Ÿ Lei n. 10.421/2002 - mãe adotiva e licença-maternidade;
Ÿ Lei n. 10.861/2004, artigo 7º., § 5º. - acadêmico membro do CONAES (Conselho Nacional 

de Avaliação da Educação Superior).
*O Decreto-Lei n. 715/1969 aplica-se somente ao serviço militar obrigatório, não 
abrangendo profissionais de carreira das Forças Armadas, Polícia Militar, etc.

DOCUMENTOS ACADÊMICOS

Qualquer documento, dentre os abaixo relacionados, somente será expedido se o você 
estiver com a documentação completa exigida. Deve ser feito requerimento no SAA, 
(verificar valores na tabela de taxas e contribuições).

Diplomas
Quando tiver concluído todas as disciplinas do currículo, além de cumprir os demais 
requisitos, inclusive com o Ministério da Educação, no que diz respeito ao ENADE, e tiver 
colado grau, você terá direito a um diploma emitido pela Faculdade La Salle e registrado por 
uma Universidade credenciada.
Os diplomas dos Cursos de Graduação são assinados pelo Diretor Geral, pelo Diretor 
Acadêmico e pelo Diplomado. 
Os diplomas, certificados e históricos escolares são expedidos de acordo com a legislação 
vigente.
Se você estiver impedido de comparecer a Faculdade La Salle para retirar seu diploma 
deverá nomear um procurador para fazê-lo, com procuração registrada em cartório.

 Certificado
Documento concedido quando você integraliza cursos complementares à graduação, a 
saber: pós-graduação lato sensu, qualificação profissional, aperfeiçoamento, atualização, 
extensão ou cursos sequenciais, conforme o caso.

Atestado ou Declaração
Confirmação de qualquer fato ocorrido em sua vida acadêmica. É, também, uma afirmação, 
positiva ou negativa, da veracidade de um fato ou situação.

Histórico Escolar
Documento cujas informações propiciam conhecer sua real situação acadêmica, no tocante 
às disciplinas cursadas, com suas respectivas cargas horárias e notas de avaliação. Você 
poderá visualizar seu histórico no Portal do Acadêmico ou requerer cópia no SAA.

Manual do Acadêmico - 2019 27



Manual do Acadêmico - 201928

FORMAS DE INGRESSO

O ingresso na Faculdade La Salle é realizado através do:
Ÿ   Processo Seletivo - Vestibular
Ÿ   Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
Ÿ   Transferência
Ÿ   Diplomados
Ÿ   Reingresso
Ÿ   Convênios
Os procedimentos para cada modalidade de ingresso são explicitados no Edital do Processo 
Seletivo, divulgado semestralmente.

Ingresso por Processo Seletivo
Aspecto Legal (Lei nº 9394, de 20/01/96, Art. 44, II)
O ingresso nos cursos de graduação é feito mediante Processo Seletivo sendo realizado 
periodicamente, para candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, nos 
termos da legislação vigente (Art. 57 do Regimento).
As inscrições, critérios e normas, datas e prazos, cursos e vagas, conteúdos mínimos 
necessários e demais informações para os candidatos ao Processo Seletivo são explicitados 
em edital aprovado pela Diretoria..

Ingresso por Transferência Externa
A pedido do interessado, e desde que haja vaga, a Faculdade La Salle pode aceitar 
transferência de cursos idênticos ou da mesma área do conhecimento, mantidos por 
instituições de ensino nacionais, devidamente autorizadas ou reconhecidas nos termos da 
Legislação Vigente, ou por instituições de outros países reconhecidas oficialmente.
A matrícula por transferência é efetivada após o parecer da Coordenação de curso, 
respeitado o número de vagas existentes.
O processo seletivo para os candidatos à transferência se realiza por meio da análise do 
histórico escolar/conteúdo programático, de acordo com o número de vagas.
O acadêmico transferido para a Faculdade La Salle deve apresentar os documentos exigidos 
em lei para efetivar a matrícula:
a) Certificado de Conclusão ou Diploma de Ensino Médio ou equivalente, devidamente 

reconhecido pelos órgãos competentes; 
b) Histórico Escolar do Ensino Médio; 
c) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
d) Carteira de Identidade Oficial; 
e) CPF - Cadastro de Pessoa Física; 
f) Prova de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino).
g) Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos; 
h) Comprovante de votação da última eleição; 
i) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais fornecido pela Instituição, assinado 

pelo acadêmico (se maior de 18 anos), pelo pai ou outro responsável legal (se menor de 
18 anos) no ato da matrícula; 

j) Os documentos relativos a cursos concluídos no exterior devem ser acompanhados de 
declaração de equivalência do ensino médio, expedida pelo Conselho Estadual de 
Educação Resolução nº 095/01 CEE/MT - em 01 via autenticada;

k) Os estrangeiros devem apresentar a prova de permanência legal no Brasil e cópia integral 
do Passaporte autenticado, onde conste o visto de permanência no Brasil;

l) A matrícula será confirmada apenas mediante o pagamento da primeira parcela da 
semestralidade, realizada no ato da matrícula;

m)  Histórico de graduação completo e oficial (com data atual), em que constem a forma de 
ingresso, o mês e ano da classificação do processo seletivo e a relação das disciplinas 
prestadas;
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n) Situação no ENADE (original) ou que conste no Histórico da graduação;
o) Programa das disciplinas cursadas, caso o candidato queira solicitar aproveitamento de 

estudos (original).

Ingresso para Portadores de Diploma de Curso Superior
O portador de diploma superior poderá, caso haja vaga, requerer matrícula no SAA da 
Faculdade La Salle, procedendo da seguinte forma:
a)� Observar os prazos estabelecidos no Edital do Vestibular e no Calendário Acadêmico, 

disponível no site;
b)� Diploma de graduação (original);
c)� Histórico de graduação (original);
d)� Certificado de Conclusão ou Diploma de Ensino Médio ou equivalente, devidamente 

reconhecido pelos órgãos competentes; 
e)�  Histórico Escolar do Ensino Médio; 
f)�  Certidão de Nascimento ou Casamento; 
g)�  Carteira de Identidade Oficial; 
h)�  CPF - Cadastro de Pessoa Física; 
i)�  Prova de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino). 
j)�  Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos;
k)�  Comprovante de votação da última eleição; 
l)�  Contrato de Prestação de Serviços Educacionais fornecido pela Instituição, assinado pelo 

acadêmico (se maior de 18 anos), pelo pai ou outro responsável legal (se menor de 18 
anos) no ato da matrícula; 

m)�Os documentos relativos a cursos concluídos no exterior devem ser acompanhados de 
declaração de equivalência do ensino médio expedida pelo Conselho Estadual de 
Educação – Resolução nº 095/01 CEE/MT - em 01 via autenticada. 

n)� Os estrangeiros devem apresentar a prova de permanência legal no Brasil e cópia integral 
do Passaporte autenticado, onde conste o visto de permanência no Brasil.

o)� A matrícula será confirmada apenas mediante o pagamento da primeira parcela da 
semestralidade, realizada no ato da matrícula.

p)� Programa das disciplinas cursadas, caso o candidato queira solicitar aproveitamento de 
estudos (original ou cópia autenticada).

 
Reingresso
O aluno que interrompeu seu curso e que não solicitou a desistência oficializada/ 
cancelamento da matrícula ou não se transferiu para outra instituição, é admitido mediante 
solicitação do interessado, obedecendo às normas da Instituição, integrando-se na estrutura 
curricular atual do respectivo curso.

Ingresso por Convênios
A Faculdade La Salle estabelece convênios em âmbito internacional, nacional, regional e 
local nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão.
O ingresso de acadêmicos conveniados dá-se de acordo com as políticas aprovadas pelo 
CONSUP. 
Os acadêmicos ingressantes mediante convênio gozam dos direitos e deveres definidos pelo 
Regimento Institucional, tendo as mesmas prerrogativas e obrigações dos demais 
acadêmicos.

MATRÍCULA

Tendo sido classificado em qualquer das modalidades de ingresso, você deve efetivar a 
matrícula:
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1ª Matrícula
A matrícula é o ato pelo qual você ingressa na Faculdade, passando à condição de acadêmico 
de determinado curso, mediante assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais e cumprimento das obrigações financeiras previamente estabelecidas. 
A matrícula importa a aceitação do Regimento da Faculdade La Salle e dos demais atos 
normativos em vigor ou que vierem a ser expedidos pelos órgãos competentes. 
A matrícula supõe a ciência, do conteúdo dos cursos, de sua duração, de seus requisitos e pré-
requisitos, da qualificação dos professores, dos recursos disponíveis, dos critérios de avaliação 
e dos compromissos financeiros.
No ato da primeira matrícula você deverá entregar os seguintes documentos:
a)� Certificado de Conclusão ou Diploma de Ensino Médio ou equivalente, devidamente 

reconhecido pelos órgãos competentes; 
b)� Histórico Escolar do Ensino Médio; 
c)� Certidão de Nascimento ou Casamento; 
d)� Carteira de Identidade Oficial; 
e)� CPF - Cadastro de Pessoa Física; 
f)� Prova de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino). 
g)    Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos; 
h)� Comprovante de votação da última eleição; 
i)� Contrato de Prestação de Serviços Educacionais fornecido pela Instituição, assinado pelo 

acadêmico (se maior de 18 anos), pelo pai ou outro responsável legal (se menor de 18 anos) 
no ato da matrícula; 

j)� Os documentos relativos a cursos concluídos no exterior devem ser acompanhados de 
declaração de equivalência do ensino médio expedida pelo Conselho Estadual de 
Educação – Resolução nº 095/01 CEE/MT - em 01 via autenticada;

k)� Os estrangeiros devem apresentar a prova de permanência legal no Brasil e cópia integral 
do Passaporte autenticado, onde conste o visto de permanência no Brasil;

l)� A matrícula será confirmada apenas mediante o pagamento da primeira parcela da 
semestralidade, realizada no ato da matrícula.

Renovação de Matrícula
A renovação da matrícula é feita semestralmente ou anualmente, de acordo com o sistema 
seriado de cada curso, mediante requerimento pessoal através do Portal do Acadêmico, 
atendendo, entre outros requisitos, a quitação de eventuais débitos vencidos, dentro do prazo 
estabelecido em Calendário Acadêmico e Comunicado da Direção Administrativa, sob pena de 
perda do direito à mesma.
Fique atento aos prazos. Recomenda-se que converse com o Coordenador do Curso para 
saber o que será oferecido no semestre seguinte.

Matrícula Fora do Prazo
Fica instituída uma multa (consultar Tabela de Taxas e Contribuições vigente) se você se 
matricular fora do prazo previsto no calendário acadêmico até a data limite prevista.
A realização da matrícula fora do prazo, após o início das aulas não abona as faltas registradas 
antes da realização da matrícula, que serão computadas a partir do primeiro dia de aula do 
semestre.
No caso da não obtenção de 75% (setenta e cinco) por cento de presença mínima obrigatória 
na disciplina, você estará automaticamente reprovado por falta, independente da data da 
realização da matrícula.

Reabertura da Matrícula
Se você estiver com a matrícula trancada dentro do limite permitido e desejar ativar o vínculo 
com a Faculdade, deverá entrar em contato com o SAA, dentro do prazo estabelecido no 
Calendário Acadêmico para as rematrículas e solicitar a reabertura da matrícula. Após a 
abertura, deverá efetuar a rematrícula via Portal do Acadêmico e efetuar o pagamento da 1ª 
parcela da semestralidade. 
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Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
A assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais é de sua inteira 
responsabilidade, cabendo a você ou a seu responsável a conferência dos dados do 
documento.
Se você for menor de 18 (dezoito) anos, o contrato deverá ser assinado pelo pai ou pela mãe ou 
pelo responsável financeiro, implicando apresentação do original e entrega de cópias do RG, 
CPF e comprovante de residência atual do contratante. Se o responsável financeiro for 
diferente do pai ou da mãe, deverá apresentar documento válido nacionalmente dando plenos 
poderes ao responsável financeiro, além dos demais documentos necessários do próprio 
acadêmico para a efetivação da matrícula.
Se você for maior de 18 (dezoito) anos poderá assinar seus próprios contratos ou manter um 
responsável financeiro, que deverá ser maior de 18 (dezoito) anos e assumirá as 
responsabilidades financeiras do contrato. Se não puder efetuar pessoalmente a matrícula e a 
assinatura do contrato, poderá fazê-lo por procuração, com firma reconhecida, devendo o 
procurador ser também maior de 18 anos e entregar, no ato da matrícula, cópia de documento 
de identidade.

Assinatura do Contrato por Procuração
1ª Hipótese: acadêmicos menores de 18 (dezoito) anos – Caso os responsáveis pelo 
acadêmico (pai/mãe) ou, na falta destes, o tutor, não possam assinar, pessoalmente, o 
contrato, em companhia do acadêmico, este deverá trazer uma procuração pública, lavrada em 
cartório, dando poderes para um terceiro (maior de 18 anos) assinar o Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais e realizar a matrícula. A tutela (responsabilidade por menor de 18 
anos) deverá ser comprovada documentalmente, mediante apresentação do original e cópia 
do Termo de Guarda, no ato da assinatura do contrato.

2ª Hipótese: acadêmico maior de 18 (dezoito) anos – Caso o acadêmico não possa assinar, 
pessoalmente, seu contrato e realizar sua matrícula, deverá providenciar uma procuração, com 
firma (assinatura) reconhecida, dando poderes para um terceiro (maior de 18 anos) assinar o 
contrato de prestação de serviços educacionais e realizar a matrícula em seu nome. Deve este 
terceiro assinar o documento como devedor solidário e, se for casado (a), o (a) cônjuge também 
deverá fazê-lo, como devedor (a) solidário (a). No ato da matrícula, o procurador deve 
apresentar o documento original de identidade e entregar uma cópia deste documento.

TRANSFERÊNCIAS

Transferência para outra Instituição
A transferência para outro estabelecimento de ensino, para prosseguimento dos estudos é 
expedida mediante requerimento no CAA.
Aspectos que devem ser observados:
a) Só se expede transferência ao acadêmico regularmente matriculado ou trancado pelo tempo 

legal previsto no Art. 82, § 3º do Regimento;
b) O acadêmico regularmente matriculado poderá mudar de Instituição de Ensino Superior 

(IES), mediante requerimento do interessado na CAA, independentemente de período 
letivo, de estar respondendo a processo disciplinar e, mesmo, em situação de inadimplência 
financeira junto à Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde.

Transferência Interna de Curso
A solicitação de transferência interna de curso e de turno, é feita no início de cada semestre 
letivo, observando os prazos previstos para matrícula no Calendário Acadêmico, e mediante 
requerimento próprio, na CAA.
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Em todas as situações, devem ser observados:
Ÿ Disponibilidade de vagas;
Ÿ Prazo para o protocolo do pedido de transferência;
Ÿ Disponibilidade no turno de destino;
Ÿ Disponibilidade de transferência de benefício, caso o interessado possua alguma bolsa de 

estudos.

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

O trancamento de matrícula é o ato pelo qual você suspende seus estudos, sem perder o 
vínculo com a Instituição, mantendo seu direito à renovação da matrícula. Observe os 
seguintes itens:
a)�O acadêmico só adquire o direito de trancamento de matrícula após cursar um semestre 

letivo, salvo em situações especiais, autorizadas pelo Diretor Acadêmico.
b)�O acadêmico deve procurar a CAA para solicitar o trancamento de sua matrícula e, 

responder o questionário de evasão, entregar a carteira de estudante e efetuar o 
pagamento da taxa necessária (verificar valores na Tabela de Taxas e Contribuições);

c)�O trancamento de matrícula é concedido em conformidade com a Legislação Vigente;
d)�O período em que o acadêmico estiver com a matrícula trancada não é computado na 

contagem do tempo para integralização do curso;
e)�O acadêmico pode permanecer na situação de trancamento pelo período máximo de 

metade de duração do curso, incluindo aquele em que for concedido. Excedendo esse 
limite, o acadêmico perderá a vaga e o vínculo acadêmico, devendo prestar um novo 
vestibular. Caso deseje reingressar no seu curso, podendo ocorrer adaptação de estudos 
caso ocorra alterações na matriz curricular, podendo solicitar aproveitamento de 
disciplinas, que será deferida ou não, dependendo da análise do histórico escolar;

f)� Durante o período em que a matrícula estiver trancada, o acadêmico fica dispensado do 
pagamento das parcelas previstas no contrato firmado;

g)�O acadêmico estará sujeito ao pagamento das parcelas até o mês de requerimento de 
trancamento, incluindo a correspondente ao referido mês, se realizado após o vencimento.

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

O cancelamento de matrícula é a interrupção dos estudos do curso e é efetivado mediante 
requerimento escrito e específico do aluno, com perda total do vínculo com a Faculdade La 
Salle.
O aluno que interrompeu seu curso na Faculdade La Salle e não solicitou cancelamento da 
matrícula ou não se transferiu para outra Instituição, pode solicitar o retorno. 
Ao reingressar, o aluno é integrado na estrutura curricular vigente do respectivo curso.
Art. 14. O aluno que interrompeu seu curso na Faculdade La Salle e não solicitou 
cancelamento da matrícula ou não se transferiu para outra instituição, pode solicitar o retorno.
Parágrafo único. Ao reingressar, o aluno é integrado na estrutura curricular vigente do 
respectivo curso.

ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS

Fique atento às orientações com relação a seus compromissos financeiros decorrentes do 
contrato de serviços educacionais. Em casos de dúvidas procure informar-se ou conversar no 
setor financeiros ou no CAA.
a)� A semestralidade escolar corresponde à prestação de serviços educacionais oferecidos 

aos acadêmicos regularmente matriculados. O valor da semestralidade será desdobrado 
em até 6 (seis) mensalidades (1º semestre: de janeiro a junho; 2º semestre: de julho a 
dezembro);

b)� Os valores das prestações dos serviços educacionais para cada ano letivo serão 
divulgados de acordo com a legislação vigente;
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c)� As mensalidades terão seus vencimentos estipulados para o dia 10 ou para o próximo dia 
útil de cada mês;

d)� As mensalidades não quitadas até a data do vencimento serão cobradas com os devidos 
acréscimos legais;

e)� A ausência ou abandono do acadêmico não darão direito à restituição de importâncias 
pagas nem o eximirão do pagamento das mensalidades vencidas;

f)� O boleto bancário estará disponível mensalmente no Portal do Acadêmico, sendo enviado 
também por e-mail. Próximo ao vencimento do boleto, caso ainda não tenha pago, o 
acadêmico poderá ser avisado por SMS. É de responsabilidade do acadêmico/responsável 
financeiro, a atualização do seu cadastro junto à Faculdade La Salle;

g)� Os pagamentos das mensalidades e semestralidades serão realizados via boleto bancário. 
Casos específicos serão analisados pela Direção;

h)� Para negociação de dívida, o acadêmico/responsável financeiro deverá procurar o SAA 
para solicitar e assinar o Termo de Confissão de Dívida.

Descontos
O Bônus Adimplência (desconto de pontualidade) é de 10% (dez por cento), para pagamento 
antecipado até o 10º dia do mês do vencimento do boleto bancário sobre os valores da 
mensalidade. Para o pagamento à vista da semestralidade, o valor total do desconto será de 
15%. Ainda, por interesse Institucional e por prioridade da Congregação Lassalista na 
formação de professores, o Curso de Pedagogia goza de um adicional de 10% de desconto.
O Bônus Fidelidade é um desconto de 10% (dez por cento), para pagamento antecipado até o 
10º dia do mês do vencimento do boleto bancário sobre os valores da mensalidade, disponível 
para o acadêmico que já possui ao menos 01 (uma) graduação na Instituição. 
O Bônus Transporte é oferecido como forma de colaborar com as despesas de deslocamento 
para aqueles que não residem em Lucas do Rio Verde/MT. A bonificação é de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da mensalidade, além dos descontos de pontualidade. Somente terá 
direito ao Bônus Transporte o acadêmico que comprove através de documentação que não 
reside no município sede da Faculdade La Salle.  

TAXAS

Há alguns documentos e serviços que não estão incluídos nos preços de sua mensalidade e 
dos quais são cobradas taxas. Entre outros: segundas vias de documentos acadêmicos 
(diploma, histórico, ...), multas por atrasos na Biblioteca e estacionamento.
Os valores estão disponíveis nos murais do setor financeiro. 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE

Os acadêmicos da Faculdade participam de organismos colegiados de acordo com o 
Regimento:
· Um representante no CONSUP - Conselho Superior.
· Um representante do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
· Um representante no Colegiado de cada Curso, que reúne o corpo docente lotado em cada   

Curso.
A escolha desses representante é feita mediante eleição entre seus os acadêmicos de cada 
curso, com mandato de 2 anos.
Cessa automaticamente o mandato do acadêmico representante do corpo discente em órgão 
colegiado se esse acadêmico:
a. sofrer pena de suspensão ou exclusão;
b. faltar, sem motivo justificado, a duas reuniões do Conselho Superior;
c. solicitar transferência;
d. solicitar trancamento de matrícula;
e. não renovar sua matrícula.



Manual do Acadêmico - 201934

I -�
II -�
III -�

Regime Disciplinar do Corpo Discente
Para seu conhecimento, mas esperando que não haja necessidade de aplicação, o 
Regimento da Faculdade, em seu Art. 105, define o regime disciplinar referente aos 
acadêmicos. Diz o texto:

Os acadêmicos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
I.  Advertência oral ou escrita, nos seguintes casos:
a)� Desrespeito ao Reitor, a qualquer membro do Corpo Docente ou do corpo técnico-

administrativo da Unilasalle/Lucas;
b)� Desobediência a qualquer ordem emanada da Reitoria ou de qualquer membro do Corpo 

Docente no exercício de suas funções; 
c)� Falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao recinto escolar com atitudes discrepantes 

em relação aos seus pares.
II.� Repreensão, nos seguintes casos:
a)� Reincidência nas faltas previstas no item I;
b)� Ofensa ou agressão a outro acadêmico, à perturbação da ordem no recinto do Centro 

Universitário;
c)� Danificação do material da Unilasalle/Lucas; 
d)� Improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares.
III.�Suspensão, nos seguintes casos:
a)� Reincidência nas faltas prevista no item II;
b)� Ofensa ou agressão a membro do Corpo Docente ou colaborador da Unilasalle/Lucas; 
c)� Incitamento à perturbação da ordem na Unilasalle/Lucas.
IV.�Desligamento, nos seguintes casos:
a)� Reincidência nas faltas previstas no item III; 
b)� Falsidade de documento para uso junto à Unilasalle/Lucas; 
c)� Atos desonestos ou delitos sujeitos a ação penal, incompatíveis à dignidade do Centro                                     

Universitário ou de sua Entidade Mantenedora. 
1.� São competentes para aplicação das penalidades:
� De advertência, o Coordenador de Curso e o Pró-reitor Acadêmico;
� De repreensão, o Coordenador de Curso e Pró-reitor Acadêmico; 
� Suspensão e desligamento, o Pró-reitor Acadêmico e o Reitor.
2.� Da aplicação das penalidades de advertência, repreensão e suspensão até 10 (dez) dias, 
cabe recurso ao CONSUP.
O registro da penalidade será feito em documento próprio, não constando do histórico escolar
do acadêmico.
Parágrafo único: Será cancelado o registro das penalidades de advertência e de repreensão 
se, no prazo de 1 (um) ano de sua aplicação, o acadêmico não incorrer em reincidência.



Ir. Marcos Corbellini

Felipe Guizzo

Assessoria de Comunicação e Marketing

Diretor Geral

Produção
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