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TÍTULO I 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 1º - O CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE de Lucas do Rio Verde, 

Unilasalle/Lucas, Estado de Mato Grosso, é um estabelecimento de ensino superior, 

mantido pela Sociedade Porvir Científico, constituída em 07 de fevereiro de 1908, 

Associação Civil de Direito Privado, sem fins econômicos, de caráter educativo, 

cultural, beneficente, filantrópico e caritativo, com Sede na Rua Honório Silveira 

Dias, 636, Bairro São João, em Porto Alegre/RS, CEP 90550-150, com o atual 

Estatuto registrado em 07 de janeiro de 2004, no Livro “A” – No. 43, Fls. 105 “F”, 

sob No. 45.323, do “Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas”, de Porto 

Alegre/RS e inscrito no CNPJ 92.741.990/0001-37. 

Parágrafo único -  O Centro Universitário La Salle rege-se pelo seu Estatuto, pelo 

presente Regimento, pela legislação de Ensino Superior e, no 

que couber, pelo Estatuto da Mantenedora. 

 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 2º - A administração do Unilasalle/Lucas é exercida pelos seguintes Órgãos: 

§ 1º. Órgãos da administração superior: 

I - Órgãos colegiados da administração superior: 

a) Conselho Superior (CONSUP); e 

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

II - Órgãos executivos da administração superior: 

a) Reitoria  

b) Pró-reitoria Acadêmica 

c) Pró-reitoria Administrativa 

§ 2º. Órgãos da administração básica: 

I - Órgãos Colegiados da administração básica 



 

 

 

 

 
Mantido pela Sociedade Porvir Científico

 

Credenciado pela Portaria Ministerial nº. 217 

de 06/02/2020 – D.O.U. de 10/02/2020.
 

 
 

 
 

 

 
Regimento do Unilasalle/Lucas – Res. CONSUP Nº 011/2019 e Nº 003/2020                

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Av. Universitária, 1000-W | Bairro Bandeirantes | Lucas do Rio Verde | MT | CEP 78.455-000     

(65) 3549.7300  | unilasalle.edu.br/lucas 
7 

a) Colegiado de Cursos. 

b) Núcleo Docente Estruturante.  

II - Órgãos executivos da administração básica. 

a) Coordenações de Cursos, Programas, Setores ou Núcleos. 

b) Coordenações do Corpo Técnico-administrativo. 

 

Seção I 

Da Pró-reitoria Acadêmica 

 

Art. 3º - A Pró-reitoria Acadêmica é o órgão que coordena, administra e supervisiona as 

atividades de Ensino, de Pesquisa, de Extensão e de Pós-graduação. 

Parágrafo único - A Pró-reitoria Acadêmica é constituída pelo Pró-reitor 

Acadêmico e pelos assessores por ele indicados e designados 

pelo Reitor.  

Art. 4º - São atribuições da Pró-reitoria Acadêmica: 

I. coordenar, administrar e supervisionar as atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

II. coordenar a elaboração, a alteração e a execução dos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia) e de Pós-

graduação; 

III. coordenar a elaboração dos Planos de Atividades de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e de Pós-graduação; 

IV. submeter à Reitoria e aos órgãos competentes a criação, a organização e 

reorganização, o funcionamento, a remodelação e a extinção de Cursos de 

Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia) e Pós-graduação e 

programas e normas complementares; 

V. supervisionar a atuação dos coordenadores dos Cursos de Graduação 

(bacharelado, licenciatura e de tecnologia), da coordenação da Extensão, da 

coordenação de Pesquisa, da coordenação dos Cursos de Pós-graduação Lato 
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Sensu e Stricto Sensu, e das coordenações dos Programas, Setores ou Núcleos 

de sua área; 

VI. supervisionar as atividades relativas ao Processo de Seleção para ingresso nos 

Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia), de 

Capacitação e de Pós-graduação;  

VII. encaminhar à Reitoria e aos órgãos competentes o Calendário Acadêmico, o 

Plano de Atividades dos Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e de 

tecnologia), de Pós-graduação, de Extensão, e dos Programas de Pesquisa dos 

Programas, Setores ou Núcleos de sua área; 

VIII. supervisionar os órgãos complementares e de apoio de sua competência; 

IX. propor à Reitoria a distribuição da carga horária do Corpo Docente; 

X. propor à Reitoria a admissão ou dispensa de professores; 

XI. submeter à Reitoria programas, projetos ou atividades de aperfeiçoamento e 

atualização do pessoal de sua área;  

XII. coordenar o processo de seleção de professores; 

XIII. emitir comunicados na esfera de sua competência; e 

XIV. desempenhar outras funções de sua responsabilidade expressas neste 

Regimento e Estatuto. 

 

Seção II 

Da Pró-reitoria Administrativa 

 

Art. 5º A Pró-reitoria Administrativa é o órgão que coordena e supervisiona as atividades 

de administração. 

Parágrafo único - A Pró-reitoria Administrativa é constituída pelo Pró-reitor 

Administrativo e pelos assessores por ele indicados e 

designados pelo Reitor. 

Art. 6º São atribuições do Pró-reitor Administrativo: 

I. coordenar e supervisionar as atividades técnico-administrativo-econômico-

financeiras; 
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II. submeter à Reitoria programas, projetos ou atividades de aperfeiçoamento e 

atualização do pessoal de sua área; 

III. apresentar à Reitoria a proposta orçamentária anual para ser posteriormente 

encaminhada à Mantenedora; 

IV. supervisionar a execução do orçamento; 

V. supervisionar e garantir a conservação, a segurança e a manutenção do 

patrimônio; 

VI. propor à Reitoria a admissão ou a dispensa do pessoal técnico-administrativo 

do Unilasalle/Lucas;  

VII. encaminhar à Reitoria e aos órgãos competentes o Plano de Atividades de sua 

área; 

VIII. supervisionar os órgãos complementares e de apoio de sua área; 

IX. coordenar o processo de seleção do pessoal técnico-administrativo do 

Unilasalle/Lucas; 

X. coordenar os processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, 

maquinários e de material de apoio às atividades didático-pedagógicas; 

XI. participar das reuniões dos Colegiados a que pertence;  

XII. emitir comunicados na esfera de sua competência; e  

XIII. exercer os atos administrativos de sua competência e nos termos do Estatuto 

e deste Regimento.  

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO BÁSICA 

 

Art. 7º A administração básica do Unilasalle/Lucas é exercida pelos seguintes órgãos:  

I. Órgãos colegiados da administração básica: 

a) Colegiado de Cursos de Graduação 

b) Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

II. Órgãos executivos da administração básica: 

a) Coordenações de Cursos, Programas, Setores, Núcleos. 
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b) Coordenações do Corpo Técnico-administrativo. 

 

Seção I 

Dos Coordenadores de Cursos 

 

Art. 8º - O Coordenador de Curso de Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia) 

é um professor nomeado pelo Reitor, ad nutum, para mandato de quatro (4) anos, 

ouvido o Pró-Reitor Acadêmico, podendo ser reconduzido. 

Art. 9º - São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. promover a elaboração, o aperfeiçoamento e a execução dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos; 

II. planejar, supervisionar e avaliar a execução das atividades docentes 

conforme o Projeto Pedagógico e das Diretrizes Curriculares dos cursos 

sob sua responsabilidade, em articulação com os respectivos colegiados e 

com a Pró-reitoria Acadêmica;  

III. promover a execução do Plano de Atividades e do Calendário Acadêmico;  

IV. coordenar e supervisionar a atuação dos professores dos cursos; 

V. propor e incentivar a atualização e o aperfeiçoamento permanente dos 

professores dos cursos;  

VI. discutir e propor Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e de 

tecnologia), Pós-graduação, Capacitação e Projetos de Pesquisa para os 

órgãos competentes do Unilasalle/Lucas; 

VII. garantir a observância do Estatuto e do Regimento do Unilasalle/Lucas e 

o cumprimento dos programas e planos de ensino, bem como a execução 

dos demais projetos e programas do curso; 

VIII. colaborar na promoção e divulgação dos cursos que coordena; 

IX. acompanhar a execução das determinações institucionais relativas a seus 

cursos; 

X. indicar à Pró-reitoria Acadêmica a necessidade de contratação ou de 

afastamento de professores;  
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XI. acompanhar os registros do desempenho discente, em articulação com o 

Setor de Registro e Controle Acadêmico; 

XII. orientar os acadêmicos no processo de matrícula inicial e das rematrículas; 

XIII. propor normas de funcionamento dos estágios curriculares e não 

curriculares, dos Trabalhos de Conclusão de Cursos (bacharelado, 

licenciatura e de tecnologia), das Atividades Complementares, para 

aprovação dos órgãos competentes; 

XIV. convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e do Núcleo 

Docente Estruturante; 

XV. exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

XVI. organizar, em consonância com a Pró-reitoria Acadêmica, a oferta e o 

horário dos componentes curriculares em cada semestre;  

XVII. emitir ofícios e circulares na esfera de sua competência;  

XVIII. pronunciar-se, sempre que solicitado, sobre aproveitamento de estudos e 

adaptações de discentes transferidos e diplomados; e 

XIX. executar as demais funções inerentes à sua função. 

 

Subseção I 

Dos Colegiados de Cursos e Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

Art.  10 -  Cada Curso de Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia) possui um 

Colegiado, integrado por todos os docentes vinculados ao curso, com a finalidade 

de auxiliar os Coordenadores no desempenho de suas atribuições. 

Art.  11 -  São competências do Colegiado de Curso, além das prerrogativas Estatutárias: 

I. elaborar, revisar e executar o Projeto Pedagógico do Curso conforme as 

Diretrizes Curriculares dos Cursos; 

II. propor as diretrizes didático-pedagógicas que disciplinam e orientam o 

processo de avaliação do aproveitamento;  

III. acompanhar o desempenho do curso; 
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IV. sugerir medidas para o aperfeiçoamento do perfil profissiográfico de cada 

curso em consonância com as Diretrizes Curriculares de cada curso e as 

necessidades e demandas sociais; 

V. propor, revisar e executar as atividades e trabalhos escolares de acordo com 

o Plano de Atividades e o Calendário Acadêmico aprovado pelos Órgãos 

competentes; 

VI. sugerir e executar uma vez aprovados, os cursos, programas e atividades de 

extensão, os programas de iniciação científica e de pesquisas do 

Unilasalle/Lucas; 

VII. sugerir estratégias e atividades com vistas ao aproveitamento dos acadêmicos 

nas avaliações promovidas pelo Ministério de Educação;  

VIII. acompanhar as atividades da Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

assessorando nos processos de avaliação do Corpo Docente, Discente e 

Técnico-administrativo e promovendo as melhorias aprovadas pelos Órgãos 

competentes;  

IX. propor as atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo, 

seguindo diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional; e 

X. exercer as demais funções previstas no Regimento ou que lhe sejam delegadas 

pelos demais órgãos colegiados ou executivos. 

Art.  12 -  Às reuniões do Colegiado de Curso, aplicam-se as seguintes normas: 

I. as reuniões se realizam em datas fixadas no calendário semestral, sendo 

convocadas pelo respectivo Coordenador; 

II. as reuniões extraordinárias são convocadas por seu Coordenador, de comum 

acordo com o Pró-reitoria Acadêmica, por iniciativa própria ou por 

solicitação da maioria absoluta de seus membros, constando na convocação a 

pauta da reunião; 

III. o Colegiado funciona, validamente, com a presença da maioria absoluta de 

seus membros em primeira chamada ou, em segunda chamada com qualquer 

quórum, e decide por maioria simples de votos dos presentes, salvo nos casos 

previstos neste Regimento, em que se exija quórum especial; 
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IV. o Coordenador, na qualidade de presidente do Colegiado, tem direito a voz, 

cabendo a ele, exclusivamente, o voto de qualidade; e 

V. das reuniões são lavradas atas que, lidas e aprovadas, são assinadas pelo 

Coordenador e Secretário ad hoc. 

Art.  13 -  O Núcleo Docente Estruturante (NDE) têm por finalidade auxiliar as Coordenações 

de Cursos de Graduação, no desempenho de suas atribuições. 

Parágrafo único -  O NDE é presidido pelo Coordenador do Curso e é constituído 

conforme legislação vigente, regulamentação específica e 

nomeados pelo Reitor. 

Art.  14 -  Compete ao Núcleo Docente Estruturante (NDE): 

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. zelar pela integração curricular entre os componentes curriculares constantes 

na matriz curricular do curso; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento do empreendedorismo e 

inovação, de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da 

graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV. auxiliar a Coordenação do Curso na execução das atividades desenvolvidas 

no decorrer do ano letivo, seguindo diretrizes institucionais; 

V. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Graduação. 

Art.  15 -  Às reuniões do NDE dos Cursos de Graduação aplicam-se as seguintes normas: 

I. ocorrem em datas pré-fixadas no Calendário Acadêmico, sendo convocadas 

pela respectiva Coordenação; 

II. funcionam validamente com a presença da maioria absoluta de seus 

integrantes, e decidem por maioria simples de votos dos presentes, salvo nos 

casos em que o Regimento exija quórum especial; 

III. a Coordenação de Curso, na qualidade de presidente, tem direito a voz, 

cabendo a ele, inclusive, o voto de qualidade; e 
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IV. são lavradas atas que, lidas, discutidas e votadas, recebem as assinaturas da 

Coordenação de Curso e dos membros do NDE. 

Parágrafo único - As reuniões extraordinárias do NDE e do Colegiado de Curso 

de Graduação são convocadas pela Coordenação do Curso, de 

comum acordo com a Pró-reitoria Acadêmica, por iniciativa 

própria ou por solicitação da maioria absoluta dos integrantes, 

constando na convocação a pauta da reunião. 

 

Seção II 

Das Coordenações de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

 

Art.  16 -  A Reitoria pode nomear uma Coordenação específica para Pós-graduação, Pesquisa 

e Extensão ou individualmente para cada um deles.  

§ 1º. Os Programas e Regulamentos de Pós-Graduação, de Pesquisa e de Extensão 

são aprovados pelo CONSEPE. 

§ 2º. A Pós-Graduação, a Pesquisa e a Extensão podem ser organizadas por 

Núcleos, conforme normas propostas pela Reitoria e aprovadas pelo 

CONSUP. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES E DE APOIO 

 

Art.  17 -  Os Órgãos Suplementares e de Apoio destinam-se a cumprir objetivos especiais de 

natureza científica, técnica, cultural, social, de assistência e recreativa. 

Art.  18 -  O Unilasalle/Lucas mantém os seguintes Órgãos Suplementares e de Apoio: 

I. Setor de Registro e Controle Acadêmico; 

II. Biblioteca La Salle; e 

III. Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI. 
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§1. Os Órgãos Suplementares e de Apoio podem ser criados, modificados ou 

extintos, por iniciativa da Reitoria. 

§2. Os Órgãos Suplementares e de Apoio têm coordenação própria, vinculação 

definida e obedecem a regulamentos aprovados pelo CONSUP. 

§3. Cabe ao Reitor designar os responsáveis pelos Órgãos Suplementares e de 

Apoio. 

 

TÍTULO II 

DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

 

Art.  19 -  O Unilasalle/Lucas promove, respeitada a legislação vigente: 

I. o ensino de graduação, nas modalidades presencial e a distância, por meio de 

cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogos; 

II. o Ensino de Pós-graduação, por meio de cursos de: 

a) Lato Sensu, nas modalidades presencial e a distância; 

b) Stricto Sensu, com programas e cursos de Mestrado e Doutorado, nas 

modalidades presencial e a distância. 

III. a Pesquisa, por meio de programas, sistematizados por linhas e grupos de 

pesquisa, com a finalidade de ampliar os conhecimentos e o saber do Corpo 

Discente, Corpo Docente e da Sociedade; e 

IV. a Extensão, através das atividades constantes nas matrizes curriculares dos 

Cursos de Graduação e por meio de programas e projetos, com enfoques 

acadêmicos e comunitários, com atividades que se materializam em cursos, 

eventos dentre outras. 

Art.  20 -  O Ensino, a Pesquisa e a Extensão obedecem ao princípio da indissociabilidade, em 

conformidade com a legislação, e constituem as atividades por excelência, do 

Unilasalle/Lucas. 
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CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

 

Art.  21 -  O Unilasalle/Lucas oferece Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e de 

tecnologia), de Capacitação e de Pós-graduação Lato sensu e Stricto Sensu. 

Parágrafo único - Respeitada a legislação vigente, os cursos de que trata o caput 

são oferecidos de maneira presencial ou a distância. 

Art.  22 -  Na criação e na manutenção de cursos, observam-se os seguintes critérios: 

I. Compatibilidade dos objetivos do Curso com as prioridades e metas do 

Unilasalle/Lucas. 

II. Atendimento das necessidades e expectativas da comunidade. 

III. Exigências do mercado de trabalho e capacidade de absorção da mão-de-obra 

formada. 

IV. Utilização preferencial dos recursos materiais e humanos existentes no 

Unilasalle/Lucas. 

V. Possibilidade de realização de convênios nacionais e internacionais. 

 

Seção I 

Dos Cursos de Graduação - Bacharelados, Licenciaturas e de Tecnologia 

 

Art.  23 -  Os Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia) destinam-se à 

preparação de profissionais, abertos à matrícula de candidatos que tenham 

concluído o Ensino Médio ou equivalente e que sejam classificados em processo 

seletivo. 

Art.  24 -  Os currículos plenos integrantes dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação 

(bacharelado, licenciatura e de tecnologia) incluem componentes curriculares, 

atividades de extensão, atividades complementares e estágios curriculares, 

organizados sequencialmente por semestres, em sistema seriado semestral ou anual 

de componentes curriculares, tendo como objetivos assegurar a capacitação 
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profissional e propiciar elementos alternativos que visem à formação integral do 

aluno.  

Art.  25 -  Entende-se por componente curricular um conjunto homogêneo e delimitado de 

conhecimento, habilidade ou técnica correspondente a um programa de estudos e 

atividades que se desenvolvem em determinado número de horas-aula ou atividades 

cumpridas, distribuídas ao longo do período letivo. 

Art.  26 -  A integralização curricular é feita pelo sistema anual, semestral, ou por créditos ou 

componentes curriculares, podendo ser oferecidos componentes curriculares com 

periodicidade diversa ou por componente curricular complementar, segundo os 

critérios definidos em normas aprovadas pelo CONSUP. 

§ 1º. O prazo estabelecido para a integralização curricular é previsto no projeto 

pedagógico dos cursos. 

§ 2º. Na ocorrência de alteração da matriz curricular de um curso em decorrência 

de exigências legais ou por necessidade de aprimoramento da mesma, os 

acadêmicos poderão ser inseridos na nova grade, assegurando-se que não 

venham a ter prejuízo em seu itinerário acadêmico. 

§ 3º. Em situações especiais, a Pró-reitoria Acadêmica, mediante requerimento do 

interessado, pode prolongar esse prazo.  

Art.  27 -  Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e de 

tecnologia), com as respectivas estruturas curriculares são estruturados de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Art.  28 -  Respeitada a legislação pertinente, um percentual da carga horária total de cada 

curso ou dos componentes curriculares de cada curso pode ser oferecido na 

modalidade de Educação a Distância, mediante proposta do Colegiado de Curso 

submetidas à aprovação da Pró-reitoria Acadêmica. 

Art.  29 -  Os Cursos de Graduação (bacharelado, licenciaturas e de tecnologia, cursos 

sequenciais) e habilitações ou sua reestruturação, ampliação, alteração, suspensão 

ou cancelamento são submetidos à aprovação do CONSUP. 
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Seção II 

Dos Cursos de Pós-Graduação 

 

Art.  30 -  O Unilasalle/Lucas oferece Cursos de Pós-graduação na modalidade Lato Sensu e 

Stricto Sensu destinados à qualificação e ao aperfeiçoamento de profissionais 

docentes e não-docentes em todas as áreas do conhecimento, à formação de 

pesquisadores, e são abertos à matrícula de candidatos diplomados em Cursos de 

Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia), nos termos da legislação 

vigente. 

§ 1º. A criação de cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu é da 

competência do CONSUP atendendo à legislação pertinente. 

§ 2º. Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu são vinculados à Pró-

reitoria Acadêmica e têm regulamento próprio aprovado pelo CONSEPE. 

§ 3º. Para oferta desses cursos, o Unilasalle/Lucas pode estabelecer convênios e 

acordos com Instituições de Educação Superior congêneres, entidades de 

pesquisa científicas, Fundações e outras da iniciativa privada ou 

governamental. 

 

CAPÍTULO II 

DA EXTENSÃO 

 

Art.  31 -  A Extensão do Unilasalle/Lucas tem por finalidade promover a formação 

continuada, a qualificação dos membros da comunidade acadêmica e da 

comunidade local, regional, nacional e internacional e o serviço dessa mesma 

comunidade. 

Art.  32 -  Respeitada a legislação vigente, a Atividades de Extensão do Unilasalle/Lucas, 

passarão a integrar os currículos plenos dos Cursos de Graduação, na forma de 

programas, projetos, eventos, cursos ou serviço voluntário. 
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Art.  33 -  A Extensão do Unilasalle/Lucas é vinculada à Pró-reitoria Acadêmica, tem 

coordenação nomeada pelo Reitor e regulamento aprovado pelo CONSEPE. 

Parágrafo único - As atividades de Extensão são incentivadas pelo 

Unilasalle/Lucas nos termos de suas prioridades e 

possibilidades, e os recursos ou financiamento para sua 

realização são buscados junto aos órgãos próprios de fomento 

dessas atividades ou mediante convênios específicos. 

 

CAPÍTULO III 

DA PESQUISA 

 

Art.  34 -  O Unilasalle/Lucas promove a Pesquisa através de projetos próprios e em 

convênios, com a finalidade de ampliar os conhecimentos e o saber do corpo 

discente, do corpo docente e da comunidade local, regional, nacional e 

internacional. 

Parágrafo único - A Pesquisa dispõe de regulamento aprovado pelo CONSEPE 

e pode ter um coordenador nomeado pelo Reitor. 

Art.  35 -  A Pesquisa abrange todas as áreas do conhecimento atendidas pelo 

Unilasalle/Lucas e está aberta a propostas do corpo docente e pessoal técnico 

administrativo, envolvendo obrigatoriamente o corpo discente. 

Art.  36 -  Os Projetos de Pesquisa são apoiados pelo Unilasalle/Lucas nos termos de suas 

prioridades e das suas possibilidades, e os recursos ou financiamento para sua 

realização são buscados junto aos órgãos próprios de fomento dessas atividades ou 

mediante convênios específicos. 

Parágrafo único - A Pesquisa promove ações que visem a apoiar e incentivar a 

iniciação científica no nível de graduação e o aperfeiçoamento 

no nível de pós-graduação lato sensu, sempre em articulação 

com as coordenações respectivas. 

Art.  37 -  Os Projetos de Pesquisa são aprovados pelo CONSEPE, mediante propostas 

encaminhadas pela Reitoria, de acordo com regulamentação específica. 
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Parágrafo único - A Pesquisa mantém registro desses projetos e atividades de 

pesquisa realizados por professores do Unilasalle/Lucas, nos 

níveis de graduação e de pós-graduação, no exercício de sua 

atividade docente, ou enquanto alunos de Mestrado e 

Doutorado, quando por eles encaminhados, sem ter 

necessariamente horas destinadas a essas atividades.  

 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME ACADÊMICO 

 

Seção I 

Do Ingresso e Reingresso no Unilasalle/Lucas 

 

Art.  38 -  O ingresso em Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia) é 

feito através de: processo de seleção, transferência, diploma de curso superior e 

convênios. 

Parágrafo único - O ingresso em Cursos de Capacitação e em Cursos de Pós-

graduação Lato Sensu e Stricto Sensu é feito de acordo com as 

normas estabelecidas em seus respectivos regulamentos, 

aprovados pelo CONSEPE. 

 

Subseção I 

Do Processo de Seleção 

 

Art.  39 -  O Processo de Seleção é realizado periodicamente, para candidatos que tenham 

concluído o Ensino Médio ou equivalente. 

Art.  40 -  As inscrições, critérios e normas, datas e prazos, cursos e vagas, conteúdos mínimos 

necessários e demais informações para os candidatos ao Processo de Seleção são 

explicitados em edital aprovado pelo CONSEPE. 

§ 1º. A Reitoria designa uma comissão para a realização do Processo de Seleção.  
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§ 2º. Compete a essa comissão a coordenação do Processo de Seleção em todas as 

suas fases e a execução das normas publicadas no respectivo edital. 

§ 3º. O ingresso dos candidatos aos cursos de extensão e de pós-graduação faz-se 

de acordo com normas próprias estabelecidas em seu respectivo regulamento. 

Art.  41 -  Constatado o não-preenchimento das vagas iniciais, o Unilasalle/Lucas pode 

realizar outros Processos de Seleção, nos termos deste Regimento e da Legislação 

em vigor. 

Art.  42 -  A oferta de determinado curso ou habilitação, através do Processo de Seleção, pode 

ser suspensa pela Reitoria, caso não haja o número mínimo de candidatos. 

 

Subseção II 

Da Matrícula 

 

Art.  43 -  A matrícula é o ato pelo qual o candidato ingressa no Unilasalle/Lucas, passando à 

condição de acadêmico de determinado curso, mediante assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais e cumprimento das obrigações financeiras 

previamente estabelecidas. 

Art.  44 -  A matrícula importa a aceitação do Estatuto e do Regimento do Unilasalle/Lucas e 

dos demais atos normativos em vigor ou que vierem a ser expedidos pelos órgãos 

competentes. 

Parágrafo único - A matrícula supõe a ciência, por parte do aluno, 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. 

Art.  45 -  Os candidatos classificados no Processo de Seleção e convocados para matrícula 

em Curso de Graduação (bacharelado, licenciatura e de tecnologia) devem 

comparecer ao setor de matrícula no prazo fixado, com os documentos exigidos em 

edital próprio. 
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Art.  46 -  A matrícula em Cursos de Capacitação e Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu, segue as normas próprias dos respectivos regulamentos ou editais. 

Art.  47 -  A matrícula de alunos ingressados por Transferência, com Diploma de Ensino 

Superior ou através de Convênios, segue normas próprias aprovadas pelo 

CONSEPE. 

Art.  48 -  A matrícula é renovada semestralmente ou anualmente, mediante requerimento 

pessoal do interessado, de acordo com o sistema de matrícula seriada anual, 

semestral, ou por créditos ou componentes curriculares, atendendo, entre outros 

requisitos, a quitação de eventuais débitos vencidos, dentro do prazo fixado pelo 

Unilasalle/Lucas, sob pena de perda do direito à mesma. 

Art.  49 -  O Unilasalle/Lucas reserva-se o direito de cancelar componente curricular 

anunciado, quando o número de alunos matriculados no mesmo for inferior ao 

ponto de equilíbrio do curso estabelecido pela Reitoria. 

§ 1º. É competência da Reitoria decidir sobre o cancelamento desses componentes 

curriculares, ouvido o coordenador do respectivo curso. 

§ 2º. O CONSEPE autorizará regime especial de tutoria nos componentes 

curriculares que forem canceladas, quando houver alunos formandos, 

segundo regulamentação definida pelo CONSEPE. 

Art.  50 -  As demais exigências para a matrícula, regulares ou de exceção e a inscrição em 

componentes curriculares constam de instruções aprovadas pelo CONSEPE. 

Art.  51 -  A matrícula ou sua renovação é considerada nula, para todos os efeitos, quando é 

efetuada com inobservância das normas estabelecidas pelo Unilasalle/Lucas. 

Art.  52 -  É permitida, a portadores de diplomas de curso superior ou alunos regularmente 

matriculados em Instituição de Ensino superior, a matrícula em componentes 

curriculares de alunos não regulares, ministradas pelo Unilasalle/Lucas para 

aquisição ou atualização de conhecimentos, na forma do regulamento específico, 

aprovado pelo CONSEPE. 

Parágrafo único - Nos termos das normas aprovadas pelo CONSEPE, as vagas 

disponíveis podem ser preenchidas por interessados de outros 
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cursos do Unilasalle/Lucas ou interessados externos, via 

transferência. 

 

Subseção III 

Das Transferências 

 

Art.  53 -  É concedida matrícula a aluno transferido de instituição congênere nacional ou 

estrangeira, devidamente autorizadas ou reconhecidas nos termos da legislação 

vigente ou por instituições de país estrangeiro reconhecidas de acordo com a 

legislação, na estrita conformidade de vagas existentes no curso de interesse.  

Parágrafo único -  A transferência ex-officio se dá na forma da lei. 

Art.  54 -  No momento da transferência, o aluno é integrado no currículo vigente do 

respectivo curso. 

Parágrafo único - Os procedimentos para inscrição, seleção e classificação dos 

candidatos inscritos para tais fins obedecem às normas e aos 

critérios fixados pelo CONSEPE. 

Art.  55 -  O aluno transferido para o Unilasalle/Lucas deve apresentar os documentos 

exigidos por lei e de acordo com as normas do Unilasalle/Lucas. 

Art.  56 -  O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias, sendo aproveitados os estudos realizados com a aprovação no curso de 

origem, se equivalente, nos termos das normas internas e da legislação vigente.  

Parágrafo único - A solicitação de aproveitamento de estudos é admitida para 

Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e de 

tecnologia) e Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. 

Art.  57 -  O Unilasalle/Lucas, mediante requerimento do interessado, fornece transferência 

para outras instituições de ensino superior, de acordo com a legislação vigente.  

Art.  58 -  A solicitação de transferência interna de curso e de turno, pelo aluno, obedece às 

normas fixadas pelo CONSEPE e prazos do calendário acadêmico. 
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Subseção IV 

Dos Diplomados 

 

Art.  59 -  A requerimento do interessado, desde que haja vaga no Curso, o Unilasalle/Lucas 

pode aceitar ingresso de diplomados por instituições de ensino superior nacionais e 

estrangeiras, devidamente autorizadas ou reconhecidas de acordo com a legislação. 

Art.  60 -  Os procedimentos para inscrição, seleção e classificação dos candidatos inscritos 

para tais fins obedecem às normas e aos critérios fixados pelo CONSEPE. 

Art.  61 -  O aluno diplomado deve apresentar os documentos exigidos em lei e de acordo com 

as normas internas da Unilasalle/Lucas. 

 

Subseção V 

Dos Convênios 

 

Art.  62 -  O Unilasalle/Lucas estabelece convênios em âmbito internacional, nacional, 

regional e local nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Art.  63 -  O ingresso de alunos conveniados dá-se de acordo com as políticas aprovadas pelo 

CONSEPE. 

Parágrafo único - Os alunos ingressados mediante convênio gozam dos direitos 

e deveres definidos pelo Estatuto e por este Regimento, tendo 

as mesmas prerrogativas e obrigações dos demais alunos. 

 

Subseção VI 

Do Reingresso 

 

Art.  64 -  O reingresso do aluno que interrompeu seu curso e que não solicitou a desistência 

oficializada/cancelamento da matrícula ou não se transferiu para outra instituição, 

pode solicitar o retorno obedecendo às normas do Unilasalle/Lucas integrando-se 

na estrutura curricular atual do respectivo curso. 
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Seção II 

Do Trancamento, da Desistência e do Cancelamento de Matrícula 

 

Subseção I 

Do Trancamento 

 

Art.  65 -  O trancamento de matrícula é o ato pelo qual o aluno suspende seus estudos, 

mantendo seu direito à renovação da matrícula, com deferimento do Pró-reitor 

Acadêmico. 

§ 1º. O trancamento de matrícula é concedido, de conformidade com a Legislação 

vigente. 

§ 2º. O período em que a matrícula estiver trancada não é computado na contagem 

do tempo para integralização do currículo. 

§ 3º. O aluno pode permanecer na situação de trancamento pelo período máximo 

de metade de duração do curso. 

Art.  66 -  O aluno só adquire o direito de trancamento de matrícula após cursar um semestre 

letivo, salvo em situações especiais, autorizadas pela Pró-reitoria Acadêmica. 

 

Subseção II 

Da Desistência 

 

Art.  67 -  É considerado desistente o aluno que se afasta das atividades acadêmicas sem 

renovar a matrícula, sem solicitar trancamento de matrícula ou cancelamento de 

matrícula dentro dos prazos fixados. 

Parágrafo Único - O acadêmico desistente perde totalmente o vínculo com o 

Unilasalle/Lucas.  
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Subseção III 

Do Cancelamento de Matrícula 

 

Art.  68 -  O cancelamento de matrícula é a interrupção dos estudos do curso e é efetivado 

mediante requerimento escrito e específico do aluno, respeitado o prazo definido 

no Calendário Acadêmico, com perda total do vínculo com o Unilasalle/Lucas. 

Parágrafo único - O cancelamento de matrícula deve ser deferido pelo Pró-reitor 

Administrativo. 

Art.  69 -  O aluno que interrompeu seu curso no Unilasalle/Lucas, que não solicitou 

cancelamento da matrícula ou não se transferiu para outra instituição, pode solicitar 

o retorno obedecendo às datas do Calendário Acadêmico.  

Parágrafo único - Ao reingressar, o aluno é integrado na estrutura curricular 

vigente do respectivo curso. 

 

Subseção IV 

Do Aproveitamento de Estudos 

 

Art.  70 -  O aluno que tenha realizado estudos em outros estabelecimentos de ensino superior 

pode requerer aproveitamento dos mesmos, conforme legislação pertinente e 

normas baixadas pelo CONSEPE. 

Parágrafo único - A solicitação de aproveitamento de estudos é admitida para 

Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e de 

tecnologia, cursos sequenciais) e Pós-graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu no mesmo nível. 

 

Seção III 

Da Avaliação do Desempenho Acadêmico 

 

Art.  71 -  A avaliação do rendimento acadêmico é feita semestralmente por componente 

curricular, incidindo sobre o aproveitamento e a assiduidade. 
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Art.  72 -  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 aluno 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. 

Art.  73 -  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).  

Art.  74 -  O resultado semestral para fins de aprovação deve ser, no mínimo, 7 (sete). 

§ 1º. O resultado semestral do aproveitamento é expresso através da média 

aritmética de dois graus, correspondentes aos bimestres do período letivo. 

§ 2º. O aluno pode requerer a substituição de grau de um dos bimestres. 

§ 3º. A avaliação de substituição de grau, independente do bimestre, abrange todo 

o conteúdo programático semestral do componente curricular em questão. 

§ 4º. As avaliações supletivas de cada bimestre podem ser requeridas pelo aluno, 

baseadas em casos previstos na legislação em vigor que tratam das 

justificativas de faltas do acadêmico e, nos demais casos, mediante 

deferimento da Pró-reitoria Acadêmica. 

§ 5º. Os componentes curriculares que envolvem práticas, 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 

conforme área do curso. 

§ 6º. As diretrizes didático-pedagógicas que disciplinam e orientam o processo de 

avaliação do aproveitamento, em termos de procedimentos, prazos, critérios 

gerais de apuração, condições e requisitos para a aprovação nos componentes 

curriculares são estabelecidas pelo CONSEPE. 

§ 7º. A avaliação específica para alunos com extraordinário desempenho nos 

estudos, que tem como finalidade abreviar a duração do curso, obedece às 

disposições legais pertinentes e às normas estabelecidas pelo CONSEPE. 
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Art.  75 -  A frequência mínima exigida para a aprovação é de 75% (setenta e cinco por cento) 

do total de horas letivas definidas no Calendário Acadêmico para cada componente 

curricular. 

Art.  76 -  As modalidades excepcionais de cumprimento de componente curricular, na forma 

de Regime de Exercícios Domiciliares, observam os requisitos legais pertinentes e 

obedecem a critérios, condições e normas complementares estabelecidos pelo 

CONSEPE. 

Art.  77 -  As Práticas de Ensino, as Práticas Interdisciplinares, os Estágios Curriculares 

Supervisionados, os Estágios Curriculares, os Trabalhos de Conclusão de Curso e 

Trabalho de Curso, as Atividades Complementares, as Atividades de Extensão, 

necessários à integralização do currículo dos Cursos de Graduação (bacharelados, 

licenciaturas e de tecnologia) têm normas estabelecidas pelo CONSEPE. 

Parágrafo único - As normas a que se refere o caput deste artigo definem 

critérios próprios para a avaliação do rendimento acadêmico. 

Art.  78 -  Os Cursos de Pós-graduação têm avaliação própria definida nos respectivos 

regulamentos. 

Art.  79 -  O aluno pode recorrer do resultado final da avaliação mediante requerimento ao 

Coordenador do Curso, encaminhado através do Protocolo, conforme 

regulamentação interna. 

 

Seção IV 

Dos Estágios 

 

Art.  80 -  O estágio supervisionado compreende atividades de prática profissional de caráter 

simulado e/ou real indispensável à consolidação dos desempenhos profissiográficos 

desejados, inerentes ao perfil do formando e obedecidas às diretrizes curriculares 

nacionais dos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e de tecnologia) e 

Pós-graduação quando exigidos. 
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§ 1º. É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista no 

Projeto Pedagógico do Curso, podendo-se nela incluir as horas destinadas ao 

planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.  

§ 2º. O estágio pode ser realizado no âmbito interno ou externo do 

Unilasalle/Lucas; quando realizado externamente em convênio com outras 

entidades ou instituições, deverá ser celebrado termo de cooperação 

específico para tal fim onde deve constar, pelo menos, responsabilidade e 

encargos dos conveniados e a forma de supervisão do estágio por parte do 

órgão responsável do Unilasalle/Lucas. 

§ 3º. O estágio supervisionado tem supervisão própria nomeada pelo Reitor e 

Regulamento aprovado pelo CONSEPE. 

§ 4º. O estágio realizado não estabelece vínculo empregatício, podendo o 

estagiário receber bolsa de estágio, estar assegurado contra acidentes pessoais 

e ter a cobertura previdenciária, conforme previsto na legislação.  

 

Seção V 

Do Calendário Acadêmico 

 

Art.  81 -  O Calendário Acadêmico é organizado pela Pró-reitoria Acadêmica e aprovado 

pelo CONSEPE, atendendo à legislação vigente sobre o assunto, contemplando os 

dias letivos anuais conforme legislação vigente. 

§ 1º. O ano acadêmico, independente do ano civil, consta de dois períodos letivos 

regulares (semestres) e de períodos especiais, de acordo com a legislação 

vigente. 

§ 2º. No Calendário Acadêmico deve constar, no mínimo, o início e o fim dos 

semestres letivos, os períodos de matrícula e outras informações exigidas 

pelas normas acadêmicas. 

§ 3º. Os períodos especiais têm duração prevista no Calendário Acadêmico e 

asseguram o funcionamento contínuo do Unilasalle/Lucas. 
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CAPÍTULO V 

DO REGISTRO ACADÊMICO 

 

Seção I 

Do Registro de Diplomas 

 

Art.  82 -  O registro dos Diplomas e Certificados cumpre as exigências legais e regimentais 

relativas aos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e de tecnologia), 

Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu e de 

Cursos de Extensão. 

Art.  83 -  O Setor de Registro e Controle Acadêmico é o órgão responsável para todo o 

registro e expedição de diplomas, estando subordinado à Pró-reitoria Acadêmica.  

Parágrafo único -  O Coordenador do Serviço de Expedição e Registro de 

Diplomas é nomeado ad nutum pelo Reitor, com as demais 

atribuições e competências fixadas em Regulamento próprio, 

aprovado pelo CONSEPE. 

 

TÍTULO III 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

Art.  84 -  A Comunidade Acadêmica do Unilasalle/Lucas compreende as seguintes 

categorias: 

I - Corpo Docente. 

II - Corpo Discente. 

III - Corpo Técnico-administrativo e Tutores. 

 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 
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Art.  85 -  O Corpo Docente do Unilasalle/Lucas é constituído por professores que, 

devidamente habilitados, exercem atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração na Educação Superior do Unilasalle/Lucas e assumem o 

compromisso de respeitar os princípios, os valores, os objetivos e as finalidades do 

Unilasalle/Lucas.  

§ 1º. Para integrar o corpo docente do Unilasalle/Lucas, o candidato deve atender 

às normas do Processo de Seleção.  

§ 2º. Além dos integrantes do seu quadro docente, o Unilasalle/Lucas pode admitir, 

conforme legislação vigente, professores colaboradores e visitantes, por prazo 

determinado, para atendimento de necessidades eventuais da programação 

didático-científica. 

Art.  86 -  A admissão e a demissão dos integrantes do corpo docente se fazem na forma da 

lei e de acordo com as normas do Unilasalle/Lucas. 

Art.  87 -  A promoção dos membros do corpo docente e demais normas reguladoras da vida 

institucional são as previstas no Plano de Carreira Docente homologado pelos 

órgãos competentes.  

Art.  88 -  A presença do professor nos órgãos colegiados aos quais pertencem é obrigatória e 

inerente à função docente. 

Art.  89 -  Ao assumir funções técnicas e administrativas, o professor não perde sua condição 

de membro do corpo docente.  

Art.  90 -  São direitos dos professores: 

I - Ministrar o componente curricular para o qual estão habilitados. 

II - Receber vencimentos que variam de acordo com a respectiva categoria, nível 

e horas efetivamente dedicadas ao Unilasalle/Lucas. 

III - Usufruir vantagens inerentes ao cargo, previstas por lei ou estabelecidas nos 

contratos de trabalho. 

IV - Afastar-se, temporariamente, do Unilasalle/Lucas, quer no país, quer no 

exterior, em condições a serem estabelecidas pela Reitoria. 

V - Pleitear auxílio financeiro para pesquisa, para publicação de livros e para 

trabalhos científicos. 
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VI - Participar, pelos seus representantes constituídos, dos órgãos colegiados do 

Unilasalle/Lucas, bem como das Comissões que venham a ser formadas, de 

acordo com o Estatuto e este Regimento. 

VII - Receber títulos e honrarias a que fizerem jus. 

Art.  91 -  São deveres dos professores: 

I - Elaborar o Plano de Ensino do componente curricular e ministrá-lo, 

assegurando a execução da totalidade do projeto pedagógico do curso, de 

acordo com o horário previsto. 

II - Orientar a aprendizagem, dirigir e ministrar o ensino e as demais atividades 

na área de seu componente curricular, cumprindo integralmente o programa 

e a carga horária previstos. 

III - Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos. 

IV - Exercer ações para o componente curricular no âmbito de suas 

competências. 

V - Cumprir e fazer cumprir as disposições referentes à verificação do 

aproveitamento dos alunos e fornecer ao órgão próprio as notas 

correspondentes aos trabalhos e provas, dentro dos prazos fixados. 

VI - Comparecer às reuniões e solenidades dos órgãos colegiados e às reuniões 

de professores, quando convocados. 

VII - Propor ao Coordenador de Curso medidas que assegurem e melhorem a 

eficiência do ensino. 

VIII - Realizar e orientar pesquisas, estudos e publicações. 

IX - Participar de comissões e de atividades para as quais são convocados ou 

eleitos. 

X - Cumprir e fazer cumprir quaisquer outras obrigações previstas no Estatuto 

e neste Regimento, derivadas de atos normativos baixados por órgãos 

competentes ou inerentes à função. 
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CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art.  92 -  O corpo discente do Unilasalle/Lucas é constituído pelos alunos regularmente 

matriculados nos seus cursos. 

§ 1º. O aluno regular é o aluno matriculado em Curso de Graduação (bacharelados, 

licenciaturas e de tecnologia) de nível superior nas suas distintas modalidade, 

e nos Cursos de Pós-graduação.  

§ 2º. O aluno não regular é aquele inscrito em curso de aperfeiçoamento, de 

especialização, de capacitação ou sequenciais, ou em componente curricular 

isolado do curso oferecido regularmente pelo Unilasalle/Lucas, nos termos 

das normas aprovadas pelo CONSEPE. 

Art.  93 -  Aos integrantes do corpo discente, individual e coletivamente, são assegurados os 

seguintes direitos: 

I - Receber ensino qualificado referente aos componentes curriculares em que 

estejam matriculados. 

II - Receber atendimento a suas solicitações legais e regulamentares, desde que 

viáveis e compatíveis com as finalidades do Unilasalle/Lucas. 

III - Candidatar-se ao exercício das monitorias com normas definidas pela Pró-

reitoria Acadêmica. 

IV - Organizar-se em Diretórios Acadêmicos, de acordo com a legislação vigente 

e o Regimento do Unilasalle/Lucas.  

V - Recorrer das decisões dos órgãos administrativos a instâncias superiores.  

VI - Ser atendidos e assistidos pelo professor e Coordenador de Curso e Pró-

reitorias. 

Art.  94 -  Os deveres básicos inerentes às atividades discentes são: 

I - Cumprir as leis, os atos normativos e demais determinações dos órgãos 

competentes; 

II - Participar da sessão solene de colação de grau dos Cursos de Graduação 

(bacharelados, licenciaturas e de tecnologia), conforme a data estabelecida 



 

 

 

 

 
Mantido pela Sociedade Porvir Científico

 

Credenciado pela Portaria Ministerial nº. 217 

de 06/02/2020 – D.O.U. de 10/02/2020.
 

 
 

 
 

 

 
Regimento do Unilasalle/Lucas – Res. CONSUP Nº 011/2019 e Nº 003/2020                

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Av. Universitária, 1000-W | Bairro Bandeirantes | Lucas do Rio Verde | MT | CEP 78.455-000     

(65) 3549.7300  | unilasalle.edu.br/lucas 
34 

pelo Calendário Acadêmico e comparecer aos atos solenes do 

Unilasalle/Lucas. 

III - Respeitar o patrimônio material e moral do Unilasalle/Lucas e zelar pela sua 

conservação. 

IV - Cumprir com compromissos financeiros e efetuar, nas épocas determinadas 

pelo Unilasalle/Lucas, a matrícula e os pagamentos devidos. 

Art.  95 -  A representação discente tem por objetivo a coparticipação educativa, com vistas à 

promoção e integração da comunidade acadêmica e à consecução das finalidades 

do Unilasalle/Lucas. 

Parágrafo único - O exercício dos direitos de representação e participação não 

exonera o aluno do cumprimento de seus deveres, inclusive 

dos de frequência. 

Art.  96 -  A indicação dos representantes discentes e de seus suplentes para os órgãos 

colegiados, é feita pelo organismo legal de representatividade dos acadêmicos, ou 

na falta deste, por eleição entre os seus pares. 

Art.  97 -  Cessa, automaticamente, o mandato de representante do corpo discente quando 

este: 

I - Sofrer pena de suspensão ou de exclusão.  

II - Solicitar transferência ou trancamento de matrícula ou deixar de renová-la. 

III - Concluir o curso. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Art.  98 -  O corpo técnico-administrativo do Unilasalle/Lucas é constituído pelos 

funcionários não-docentes que exercem funções e serviços necessários ao pleno 

funcionamento do Unilasalle/Lucas. 

Art.  99 -  Os tutores são profissionais com formação superior que desempenham essa função 

nos cursos de graduação nas modalidades presenciais e a distância. 
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Parágrafo único – Os tutores participam de programas formativos e tem suas 

atividades regulamentadas pelo CONSEPE. 

Art.  100 -  O Unilasalle/Lucas estimula o aperfeiçoamento de seu corpo técnico-

administrativo, através de cursos, estágios, conferências e outros processos 

educativos. 

Art.  101 -  A admissão e a demissão do pessoal do corpo técnico-administrativo se fazem na 

forma da lei. 

Art.  102 -  A promoção do pessoal do corpo técnico-administrativo e demais normas 

reguladoras da vida funcional são as previstas no Plano de Carreira Técnico-

Administrativo homologado pela Mantenedora. 

 

TÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

Art.  103 -  O ato de matrícula e de investidura em cargo ou função docente ou técnico-

administrativo importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos 

que regem o Unilasalle/Lucas, à dignidade acadêmica, às normas contidas na 

legislação do ensino, no Estatuto e neste Regimento e, complementarmente, 

baixadas pelos órgãos competentes e às autoridades que deles emanam. 

Art.  104 -  Constitui infração disciplinar, punível na forma do Estatuto e deste Regimento, o 

desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

§ 1º. Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da 

infração, à vista dos seguintes elementos: 

I - Primariedade do infrator. 

II - Dolo ou culpa. 

III - Valor do bem moral, cultural ou material atingido. 
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IV - Grau da autoridade ofendida. 

§ 2º. Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa. 

§ 3º. A aplicação a aluno ou a docente de penalidade que implique afastamento, 

temporário ou definitivo, das atividades acadêmicas será precedida de 

processo administrativo, instaurado por ato do Reitor. 

§ 4º. Em caso de dano material ao patrimônio do Unilasalle/Lucas, além da sanção 

disciplinar, o infrator estará obrigado ao ressarcimento. 

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art.  105 -  Os membros do Corpo Docente estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

I - Advertência, oral ou por escrito e sigilosa, nos seguintes casos: 

a) Inobservância do horário das aulas. 

b) Atraso no preenchimento dos diários de classe.  

c) Falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao recinto escolar com atitudes 

discrepantes em relação aos seus pares. 

d) Ausência às reuniões dos órgãos do Unilasalle/Lucas. 

II - Repreensão, por escrito, nos seguintes casos: 

a) Reincidência nas faltas prevista no item I. 

b) Não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de 

componente curricular a seu cargo. 

III - Suspensão, com perda de vencimentos, pela reincidência nas faltas previstas 

no item II. 

IV - Dispensa, nos seguintes casos: 

a) Reincidência do item III, configurando-se esta como justa causa, na forma da 

lei. 

b) Incompetência didática ou científica. 

c) Prática de ato incompatível com a moral. 



 

 

 

 

 
Mantido pela Sociedade Porvir Científico

 

Credenciado pela Portaria Ministerial nº. 217 

de 06/02/2020 – D.O.U. de 10/02/2020.
 

 
 

 
 

 

 
Regimento do Unilasalle/Lucas – Res. CONSUP Nº 011/2019 e Nº 003/2020                

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Av. Universitária, 1000-W | Bairro Bandeirantes | Lucas do Rio Verde | MT | CEP 78.455-000     

(65) 3549.7300  | unilasalle.edu.br/lucas 
37 

§ 1º. São competentes para a aplicação das penalidades: 

I - De advertência, o Coordenador de Curso, a Pró-reitoria Acadêmica; 

II - De repreensão e suspensão, a Pró-reitoria Acadêmica e o Reitor; e 

III - De dispensa, a Pró-reitoria Acadêmica e o Reitor. 

§ 2º. Da aplicação das penalidades de advertência, repreensão e suspensão cabe 

recurso ao CONSUP, até 10 (dez) dias após ocorrido o fato. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art.  106 -  Os alunos 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 do 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 aluno, à perturbação da ordem no recinto do 

Unilasalle/Lucas. 

c) Danificação do material do 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 servidor do 

Unilasalle/Lucas. 

c) Incitamento à perturbação da ordem no Unilasalle/Lucas. 

IV. Desligamento, nos seguintes casos: 
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a) Reincidência nas faltas previstas no item III.  

b) Falsidade de documento para uso junto ao Unilasalle/Lucas. 

c) Atos desonestos ou delitos sujeitos a ação penal, incompatíveis à dignidade 

do Unilasalle/Lucas ou de sua Entidade Mantenedora.  

§ 1º. São competentes para aplicação das penalidades: 

I - De advertência, o Coordenador de Curso e o Pró-reitor Acadêmico. 

II - De repreensão, o Coordenador de Curso e o Pró-reitor Acadêmico. 

III - Suspensão e desligamento, o Pró-reitor Acadêmico e o Reitor. 

§ 2º. Da aplicação das penalidades de advertência, repreensão e suspensão cabe 

recurso ao CONSUP, até 10 (dez) dias após ocorrido o fato. 

Art.  107 -  O registro da penalidade será feito em documento próprio, não constando do 

histórico escolar do aluno. 

Parágrafo único - Será cancelado o registro das penalidades de advertência e de 

repreensão, se, no prazo de 1 (um) ano de sua aplicação, o 

aluno não incorrer em reincidência. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art.  108 -  Todos os aspectos da vida funcional do pessoal Técnico-administrativo são regidos 

pela Legislação do Trabalho e pelo Estatuto e por este Regimento. 

Art.  109 -  A aplicação das penalidades é de competência do Pró-reitor Administrativo, 

ressalvada a de dispensa ou rescisão do contrato, que é da Mantenedora. 

 

TÍTULO V 

DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

 

CAPÍTULO I 

DA COLAÇÃO DE GRAU 
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Art.  110 -  A sessão solene de colação de grau dos Cursos de Graduação (bacharelados, 

licenciaturas e de tecnologia) é parte integrante da formação do aluno, sendo sua 

presença obrigatória e realizada em datas estabelecidas no Calendário Acadêmico. 

Parágrafo único - Por requerimento justificado do interessado, respeitados os 

prazos, a colação de grau pode ser realizada em ato simples. 

Art.  111 -  A relação de formandos é apresentada pelo Setor de Registro e Controle Acadêmico 

para homologação da Pró-reitoria Acadêmica e do Coordenador do Curso. 

Art.  112 -  Os diplomas dos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e de tecnologia) 

e dos Cursos de Pós-graduação stricto sensu são assinados pelo Reitor, pelo Pró-

reitor Acadêmico e pelo Diplomado 

Parágrafo único - Os diplomas, certificados e históricos escolares são expedidos 

mediante requerimento dos interessados e de acordo com a 

legislação vigente. 

Art.  113 -  Os diplomas e certificados dos Cursos de Pós-graduação e de Capacitação são 

assinados pelo Reitor e pelo Pró-reitor Acadêmico.  

 

CAPÍTULO II 

DOS TÍTULOS HONORÍFICOS 

 

Art.  114 -  Os títulos honoríficos concedidos pelo Unilasalle/Lucas são: 

I -  Professor ou Funcionário Emérito.  

II -  Benemérito. 

III -  Comenda Lassalista. 

IV -  Fidelidade Lassalista. 

V -  Professor Honoris Causa. 

Art.  115 -  Para outorgar títulos honoríficos a profissionais, previstos no Estatuto e neste 

Regimento, deve-se observar o seguinte: 

I -  O Título de Professor ou Funcionário Emérito é concedido mediante proposta 

justificada do Reitor ou por iniciativa do Conselho Superior. 
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II -  O Título de Benemérito é concedido às pessoas que tenham prestado ao 

Unilasalle/Lucas ou à sociedade ajuda ou serviços considerados relevantes 

mediante proposta justificada do Reitor ou por iniciativa do Conselho 

Superior 

III -  A Comenda Lassalista e a Fidelidade Lassalista são concedidas a pessoas com 

destacada contribuição com a obra Lassalista. 

IV -  O Título de Professor Honoris Causa é concedido a personalidades nacionais 

ou estrangeiras mediante proposta justificada do Reitor e aprovado pelo 

CONSUP. 

§ 1º. A concessão dos títulos referidos neste artigo é aprovada por dois terços do 

Conselho Superior, e a outorga se dará em sessão solene do mesmo Conselho. 

§ 2º. Os diplomas correspondentes aos títulos honoríficos são assinados pelo 

Reitor. 

 

TÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

CAPÍTULO I 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art.  116 -  A Mantenedora, nos termos de seu Estatuto, é proprietária de todos os bens móveis 

e imóveis, e titular de todos os direitos colocados à disposição do Unilasalle/Lucas, 

para consecução de suas finalidades. 

Art.  117 -  A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pelo 

Unilasalle/Lucas, incumbindo-lhe tomar todas as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados os limites da lei e do Estatuto e deste Regimento, a 

liberdade acadêmica dos Corpos Docente e Discente e a autoridade própria de seus 

órgãos deliberativos e executivos. 

§ 1º. À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária do Unilasalle/Lucas, 

podendo delegá-la no todo ou em parte, ao Reitor. 
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§ 2º. Dependem da aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados 

sobre o orçamento do Unilasalle/Lucas. 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIME FINANCEIRO 

 

Art.  118 -  A Mantenedora coloca à disposição da Mantida, para consecução de suas 

finalidades e desenvolvimento de suas atividades, recursos financeiros provenientes 

de: 

I - Mensalidades, semestralidades, anuidades, taxas, contribuições ou 

emolumentos. 

II - Legados, doações e heranças. 

III - Auxílios e subvenções. 

IV - Rendas de aplicações de bens e valores patrimoniais. 

V - Receitas provenientes de convênios, contratos ou serviços. 

VI - Saldos de exercícios financeiros. 

VII - Outras receitas. 

Art.  119 -  Os recursos financeiros sãos destinados às Despesas Operacionais, às Despesas 

Administrativas de Manutenção, à Assistência de Beneficência Social e 

Reinvestimentos. 

Art.  120 -  O exercício financeiro coincide com o ano civil. 

Art.  121 -  Da Mantenedora depende, no que compete ao Unilasalle/Lucas: 

I - a aceitação de legados, doações e heranças; 

II - a provisão dos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades 

educacionais; 

III - a fixação da política salarial respeitadas a legislação; 

IV - a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional; e 

V - a aprovação da proposta orçamentária. 
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Art.  122 -  Cabe à Pró-reitoria Administrativa a elaboração anual da proposta orçamentária e 

da prestação de contas para apresentá-las ao CONSUP e ser encaminhada à 

apreciação da Mantenedora.  

 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art.  123 -  A matrícula no Unilasalle/Lucas importa no compromisso, por parte do acadêmico, 

de obedecer às determinações legais, regimentais, bem como os atos acadêmicos e 

administrativos. 

Art.  124 -  É expressamente vedado a todo e qualquer membro da entidade valer-se do nome 

do Unilasalle/Lucas para quaisquer fins que não os autorizados pelo Estatuto e por 

este Regimento. 

Art.  125 -  A Mantenedora é responsável pelo Unilasalle/Lucas, incumbindo-se de tomar as 

medidas necessárias ao seu bom funcionamento e garantindo a autonomia da 

Mantida, de acordo com a legislação vigente, do Estatuto e deste Regimento. 

Art.  126 -  Os casos omissos neste Regimento e eventuais dúvidas são resolvidos pelo Reitor, 

ad referendum do CONSUP.  

Art.  127 -  Este Regimento pode ser alterado por decisão de dois terços dos membros do 

CONSUP, sujeitas, as alterações, à aprovação da Mantenedora. 

Art.  128 -  Este Regimento entra em vigor na data da publicação. 

  

  Lucas do Rio Verde-MT, 30 de maio de 2019 

        Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro de 2020 

 

 

                  Prof. Dr. Ir. Marcos Antonio Corbellini 

                 Presidente do Conselho Superior 

 

 


