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MANUAL DO ALUNO



VISÃO

Ser reconhecida como uma 
instituição internacional, que proporciona 
formação integral, de 
excelência educativa.

MISSÃO

Transformar vidas com 
excelência educativa.

VALORES

• Fé • Fraternidade • Serviço
• Ética • Liberdade
• Inovação • Sustentabilidade
• Defesa de Diretos Humanos
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APRESENTAÇÃO

Estimados Estudantes!
Estamos iniciando mais um ano acadêmico. Ao 
iniciar o ano letivo é sempre um acontecimento 
singular, diferente e especial. É uma mistura de festa, 
expectativas, ansiedades e preocupações. É um 
reencontro de pessoas, de novas amizades e de novos 
conhecimentos. É uma oportunidade de aprender e 
ensinar. É uma ocasião para amar e ser amado. É um 
espaço para aprender, reaprender e ensinar. É um 
encontro de estudantes, educadores e pessoal técnico-
administrativo.
O UNILASALLE do Rio de Janeiro está organizado a partir 
da perspectiva de uma INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR e de sua CONDIÇÃO DE INSTITUIÇÃO 

EDUCATIVA LASSALISTA. 
Enquanto INSTITUIÇÃO DE CARÁTER UNIVERSITÁRIO é tarefa do UNILASALLE 
oferecer ao mundo educativo um leque amplo de conhecimentos e oportunidades 
para a formação profissional, e desenvolver um trabalho de qualidade e excelência 
acadêmica por meio da PESQUISA, do ENSINO e da EXTENSÃO. 
Enquanto INSTITUIÇÃO EDUCATIVA LASSALISTA, o pensamento inicial foi e 
continua sendo o de construir um grande Centro de Educação Superior em 
termos de qualidade e de excelência acadêmica, e não tanto na extensão física 
e no número de estudantes. 
Sabemos que o UNILASALLE do Rio de Janeiro tem uma bela e rica história 
a recordar, mas, sem dúvida, também temos uma grande responsabilidade na 
construção da história do UNILASALLE do Rio de Janeiro a partir do ontem, 
do hoje e que nos impulsiona para o futuro promissor. 
Juntos, acredito que podemos fazer com que o UNILASALLE do Rio de Janeiro 
se consolide como uma INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR pujante para 
Niterói, para o Rio de Janeiro e para o Brasil.
Estudantes, sintam-se acolhidos, cuidados e amados no UNILASALLE – RJ.

Prof. Dr. Ir. Jardelino Menegat
Reitor
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GRADUAÇÃO
Pautado na Lei 9394/96, de 20/01/96, nas resoluções, portarias e demais instru-
mentos legais governamentais, especialmente os do Ministério da Educação, o 
Unilasalle-RJ oferece os seguintes cursos:

TABELA DE CURSOS

CURSO HABILITAÇÃO DURAÇÃO
Administração Bacharel 4 (quatro) anos

Arquitetura e Urbanismo Bacharel 5 (cinco) anos

Ciências Contábeis Bacharel 4 (quatro) anos

Direito Bacharel 5 (cinco) anos

Engenharia Civil Bacharel 5 (cinco) anos

Engenharia de Produção Bacharel 5 (cinco) anos

Engenharia Elétrica Bacharel 5 (cinco) anos

História Licenciatura Plena 4 (quatro) anos

Pedagogia Licenciatura Plena 4 (quatro) anos

Relações Internacionais Bacharel 4 (quatro) anos

Sistemas de Informação Bacharel 4 (quatro) anos

ADMINISTRAÇÃO
Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 266 de 03/04/2017.

ARQUITETURA E URBANISMO 
Autorizado pela Resolução nº 004/2017, nos termos do Decreto nº 5.773 de 
09/05/2006. Registro no e-MEC nº 201718902.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 266 de 03/04/2017.

DIREITO
Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 266 de 03/04/2017.

ENGENHARIA CIVIL
Reconhecimento: Portaria nº 969/17.

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 915 de 27/12/2018.
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ENGENHARIA ELÉTRICA
Autorizado pela Resolução nº 006/2016, nos termos do Decreto nº 5.773 de 
09/05/2006. Registro no e-MEC nº 201604011.

HISTÓRIA
Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 915 de 27/12/2018.

PEDAGOGIA
Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 915 de 27/12/2018.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 266 de 03/04/2017.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Renovação de Reconhecimento: Portaria Nº 915 de 27/12/2018.

PÓS-GRADUAÇÃO
No âmbito da pós-graduação, o Unilasalle-RJ dispõe de cursos em nível lato sen-
su, que contam com professores reconhecidos em suas áreas de especialização. 
Informações: posgraduacao.uni@lasalle.org.br / Tel.: (21) 2199-6674 / 2199-6689
(Link: http://pos.lasalle.edu.br/rio-de-janeiro)

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
A extensão, concebida como processo educativo e cultural associado ao ensino 
e à pesquisa, tem por objetivo viabilizar a relação entre o Unilasalle-RJ e a co-
munidade, desenvolvendo projetos e atividades executados com o concurso das 
distintas unidades e instâncias da Instituição, incluindo os seguintes serviços:

• realização de cursos, conferências, mesas redondas, debates, seminários e ofici-
nas abertas à participação da comunidade;

• promoção de projetos, atividades e eventos educativos, artísticos e culturais;

• atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com instituições públicas 
e privadas, priorizando atividades de caráter social e formação para a cidadania. 

Informações: extensao.uni@lasalle.org.br; 2199 6674.

Inscrições: unilasalle.edu.br/rj/extensao.

PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O Unilasalle-RJ incentiva a pesquisa científica em todos os seus níveis de en-
sino e por todos os meios ao seu alcance. Os projetos são concebidos em 
estreita vinculação com os programas de ensino e extensão, destacando-se 
os seguintes:
• cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensamento analítico e crítico 
em toda a atividade didático-pedagógica da Instituição;
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• manutenção e atualização de serviços de apoio indispensáveis à produção 
intelectual, tais como biblioteca, documentação especializada e divulgação 
científica;
• realização de atividades de iniciação científica nos cursos de graduação;
• realização de convênios com o poder público, com instituições de ensino 
superior, com outras instituições sociais e com empresas; 
• busca de financiamento junto a órgãos de fomento;
• apoio à divulgação dos resultados das pesquisas realizadas no Unilasalle-RJ.

MONITORIA
Considerando as finalidades dos cursos de graduação do Unilasalle-RJ e obe-
decendo às exigências do padrão de qualidade dos respectivos cursos, além 
da necessidade de desenvolvimento constante de atividades que promovam a 
produção acadêmica, será oferecido o Programa de Monitoria de acordo com 
a demanda dos diversos cursos. O processo de seleção do Monitor acontecerá 
no início de cada semestre letivo, por meio de editais.

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
A Assessoria de Relações Institucionais é o setor responsável pelas relações 
internacionais e interinstitucionais do Unilasalle-RJ. Entre as atividades desen-
volvidas estão:
- Intercâmbio Acadêmico: intercâmbio de estudantes, com duração de 6 me-
ses ou 1 ano, por meio do qual o aluno cursa parte de sua graduação em uma 
universidade conveniada no exterior;
- Programa de Liderança Global: viagens acadêmicas internacionais realizadas 
duas vezes por ano, com duração de 15 dias, para destinos de destaque no 
contexto global atual. Essas viagens são marcadas por entrevistas com aca-
dêmicos e lideranças políticas e empresariais, visitas a instituições de diversos 
setores, encontros em universidades e interação com a população local, com 
o objetivo de compreender as diferentes realidades;
- La Salle Summer Program: realizado durante duas semanas do mês de julho, 
em universidade da Rede La Salle. O Programa de Verão consiste em uma sé-
rie de workshops, dinâmicas, desenvolvimento de projetos e noites culturais, e 
conta com a participação de alunos lassalistas de diversos países;
- Ciência sem Fronteiras: programa financiado pelo governo federal que ofere-
ce bolsas no exterior para alunos de áreas específicas.
Informações: international.office@lasalle.org.br; + 55 21 2199 6618
Coordenação: Carlos Frederico Coelho
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DICAS DE LOCALIZAÇÃO
No Unilasalle-RJ, você encontrará:

BLOCO A

Na Galeria La Salle
–  Capela Universitária La Salle
– Central de Estágios e Ouvidoria - ouvidoria.uni@lasalle.org.br
– Copiadora - copiadora.uni@lasalle.org.br
– Empresa Jr - empresajr@lasalle.org.br
– Setor de Ação Comunitária - nac.uni@lasalle.org.br
– Núcleo de Arte e Cultura - galeria.uni@lasalle.org.br
– Registro e Controle Acadêmico - secretaria.uni@lasalle.org.br
– Setor de Registro e Expedição de Diplomas

No Térreo
– Central de Atendimento ao Estudante - CAE
atendimento.uni@lasalle.org.br
– Central de Relacionamento com o Cliente - CRC
faleconosco.uni@lasalle.org.br

No 2° andar
–  Pós-Graduação / Extensão e EAD
–  Coordenação / Secretaria / Laboratório 
– Sala Ir. Lucas Norberto
– Sala Ir. Ângelo Taffarel
– Centro de Tecnologia da Informação

No 3° andar
–  Pós-Graduação / Extensão
– Auditório La Salle 
– Anfiteatro Ir. Hilário 
– Sala Irmão Hyldeu Bressane (Gabino)
– Sala Irmão Albano Flach
– Setor de Comunicação e Marketing - ascom@lasalle.org.br

No 4° andar
–  Sala Espaço Conecta - Parceria Google for Education
–  Sala Irmão Irineu Bohnenberger
– Sala Irmão Aloísio Ody
– Sala Irmão Luiz José Perazzoli (Estanislau Gabriel)
– Secretaria e Coordenações dos Cursos de Administração, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, História, Pedagogia, Relações Internacionais 
e Sistemas de Informação.

– Assessoria de Relações Internacionais 
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– Revista Conhecimento & Diversidade e Assessoria Pedagógica
–  N.A.P.P.E. - Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante 
– Sala dos Professores  

No 5° andar
–  Acesso ao estacionamento da Dionísio Erthal e a Biblioteca De La Salle
– Laboratório de Pedagogia 
– Salas de aula 

No 6° andar
– Laboratório de Ensino e Pesquisa de História  
– Salas de aula

No 7° andar
– Salas de aula

No 8° andar
– Reitoria, Vice-Reitoria e Pró-Reitoria
– Assessoria Jurídica
– Assessoria de Relações Institucionais
– Controladoria
– Sala dos Conselhos 
– Sala dos Arquivos
–  Medicina do Trabalho
– Setor de Assistência Social
– Setor de Contabilidade
– Setor Financeiro
– Setor de Recursos Humanos

ANEXO DO BLOCO A

– Cozinha Experimental I
– Cozinha Experimental II
–  Diretório Central do Estudante / Atlética 
– Restaurante Academia do Sabor - Café & Bistrô
– Vestiários dos Funcionários
– Barbearia QOD Barber Shop
– Espaço de Convivência dos Alunos  

BLOCO B

No 5° andar
– Biblioteca De La Salle
–  Café di Chef

No 6º andar
– Acesso a Escola La Salle Rio de Janeiro 
– Salas de aula 
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No 7º andar
– Salas de aula

No 8º andar
– Anfiteatro Ir. Egydio Lucas
– Centro de Convenções Ir. Amadeu
– Salas de Apoio

No 9º andar
– Salas de aula

No 10º andar
– Laboratório de Informática I
– Laboratório de Informática II
– Laboratório de Informática III
– Laboratório de Informática IV
– Laboratório de Informática V

No 11º andar
– Laboratório de Informática VI
– Laboratório de Informática VII
– Laboratório de Informática VIII
– Sala de Júri Simulado Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes

BLOCO C

No Térreo
– Auditório La Salle
– Estacionamento
– Lanchonete
– Restaurante
– Sala La Salle

No 1° andar
– Capela
– Espaços Administrativos do Ensino Médio
– Sala dos Professores

No 2° andar
– Laboratório de Física do Ensino Médio 
– Sala Administrativa do Ensino Médio
– Salas de Aula
– Biblioteca do Ensino Médio

No 3° andar
– Laboratório de Biologia do Ensino Médio
– Sala Administrativa do Ensino Médio
– Salas de Aula



14 Manual do aluno – Unilasalle-RJ

No 4° andar
– Laboratório de Química do Ensino Médio
– Sala Administrativa do Ensino Médio
– Salas de Aula

Anexos
– Núcleo de Infraestrutura 
Setor de Almoxarifado / Setor de Infraestrutura / Compras / Manutenção / Refeitório
Rua Gastão Gonçalves, nº 53 - Santa Rosa - 2199-6600

– Núcleo de Prática Contábil Ir. Egidio Busanello
Rua Gastão Gonçalves, nº 55 - Santa Rosa - 2199-6676

– Núcleo de Prática Jurídica Ir. Boaventura Domingos 
Rua Dr. Paulo César, nº 222 - Santa Rosa - 2199-6677

CENTRO TECNOLÓGICO UNILASALLE-RJ

No Subsolo
– Expansão para Futuros Laboratórios

No Térreo
– Laboratório de Tecnologia da Construção
– Laboratório de Mecânica de Solo
– Sala de Topografia

No 1° andar
– Laboratório de Robótica
– Laboratório de Química 
– Laboratório de Física
– Laboratório de Eletrotécnica 
– Sala dos Professores

No 2° andar
– Laboratório do NUTI e Iniciação Ciêntífica 
– Laboratórios de Desenho
– Laboratório de Hardware e Redes

No 3° andar
– Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica
– Ateliê de Modelos e Maquetes 
– LABPRO - Laboratório de Prototipagem Digital
– LABCON - Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética 
– EMAE - Escritório Modelo de Arquitetura e Engenharia 
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BIBLIOTECA
A Biblioteca De La Salle tem por objetivo reunir o acervo bibliográfico, pro-
porcionando a preservação e a disseminação da informação, para embasar as 
pesquisas e o desenvolvimento dos cursos do Unilasalle-RJ. Suas dependências 
são constituídas de:
• 4° andar: salas de estudo individual e em grupo; cyber espaço; acesso WI-FI 
em todo o ambiente; área de leitura e estudo; sanitários; bebedouro e espaço 
de convivência.
• 5° andar: área de guarda-volumes; balcão de atendimento; área de obras de 
referência; hemeroteca; área de leitura e estudo; administração da biblioteca; 
terminal de consulta ao acervo; atendimento e empréstimo.
Os serviços da biblioteca estão abertos aos seguintes usuários:
• alunos regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação 
oferecidos pelo Unilasalle-RJ;
• corpo docente;
• colaboradores da Rede La Salle;
• usuários externos, conforme critérios definidos pela Reitoria.
O acesso às dependências da biblioteca é feito através de catraca eletrônica, 
mediante inserção de carteira de estudante, crachá de funcionário ou carteira 
de usuário externo, que são obrigatórios e intransferíveis a todos os usuários, 
para ingresso e permanência nas dependências da biblioteca.
Os usuários externos têm acesso à Biblioteca para fins de consulta, estudos e 
pesquisa, mediante apresentação da carteira de usuário externo, que lhes será 
entregue quando da aprovação de seu cadastro pela Central de Atendimento 
ao Estudante - CAE e da assinatura de contrato de prestação de serviços de 
utilização da Biblioteca De La Salle.  
Todos os usuários da biblioteca deverão deixar bolsas, pastas, mochilas, sa-
colas e outros objetos no guarda-volumes. Para guardar seus objetos, o usu-
ário utilizará uma chave com identificação numérica, controlada por sistema 
próprio, que deverá ser devolvida na saída ao funcionário do balcão de aten-
dimento e devolução de chaves. A guarda dessa chave é de inteira responsa-
bilidade do usuário.
Recomenda-se não deixar valores no guarda-volumes e nem nas áreas de 
estudo, pois a Biblioteca não se responsabiliza por eventuais extravios.
Havendo perda ou extravio da chave do guarda-volumes, a biblioteca será 
reembolsada no valor de R$ 25,00 ( vinte e cinco reais). Nesse caso, a retirada 
dos pertences só poderá ser feita mediante a identificação do usuário, por meio 
da apresentação da carteira de estudante, de funcionário ou de usuário externo.
A não devolução da chave do guarda-volumes implica multa de permanência 
diária e cumulativa de R$ 5,00 (cinco reais), atualizada anualmente pela 
Reitoria. A multa estipulada incide sobre dias corridos.
Aos funcionários da biblioteca cabe o direito de exigir, a qualquer hora, a 
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identificação do usuário e de examinar os materiais ou objetos, permitindo ou 
vedando a passagem pelo Sistema de Acesso Eletrônico (CATRACAS) e pelo 
Sistema de Controle de Segurança.
Toda pesquisa bibliográfica ficará a cargo do usuário; ele pode solicitar 
orientações aos funcionários da biblioteca.
No ambiente da biblioteca é imprescindível o máximo de silêncio; portanto, é 
proibido falar em voz alta e utilizar telefones celulares, que deverão permanecer 
desligados ou no modo silencioso.
As salas de estudo em grupo somente serão liberadas para utilização por 03 
(três) ou mais usuários.
É expressamente proibido fumar nas dependências da biblioteca.
É proibido a entrada de pessoas portando lanches, bebidas e alimentos em 
geral. As publicações e todo o material bibliográfico consultado na biblioteca 
devem ser deixados sobre as mesas ou no balcão de atendimento para 
anotações estatísticas. 
O silêncio absoluto deverá ser mantido nas salas de estudo individual.

EMPRÉSTIMOS
O empréstimo domiciliar destina-se apenas e tão somente aos alunos dos cursos 
de graduação e pós-graduação do Unilasalle-RJ, funcionários e professores do 
Unilasalle-RJ e do La Salle Abel (EF e EM), mediante apresentação da carteira 
de estudante ou da carteira funcional, com os seguintes critérios:
• alunos de graduação, pós-graduação: até 03 (três) livros por um prazo de até 
07 (sete) dias;
• professores e funcionários: até 05 (cinco) exemplares por um prazo de até 10 
(dez) dias;
• o empréstimo concomitante de 02 (dois) exemplares do mesmo título não 
será permitido ao usuário;
• não será permitido retirar atlas, periódicos e monografias.

PUBLICAÇÕES PARA CONSULTA NA BIBLIOTECA
Obras com identificador de cor dourada na lombada destinam-se à consulta 
exclusiva na biblioteca.

RENOVAÇÃO E RESERVA
A renovação do material emprestado só poderá ser feita diretamente no balcão 
de atendimento e empréstimo. 
A reserva também poderá ser efetuada online, informando autor e 
título corretos da publicação, e somente quando todos os exemplares 
estiverem emprestados.
É de inteira responsabilidade do usuário verificar, junto à biblioteca, se o material 
bibliográfico reservado já está disponível. 
O material bibliográfico disponibilizado em atendimento à solicitação de reserva 
será mantido sob guarda por 48h (quarenta e oito horas) para cada usuário 
constante na lista de reservas.
Caso haja reserva para uma determinada publicação, não será permitida a reno-
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vação do empréstimo para o usuário que estiver de posse dela. Neste caso, esse 
usuário passará a aguardar na lista de espera.

DEVOLUÇÃO
A devolução de obras emprestadas pela biblioteca deverá ser feita dentro dos 
prazos anteriormente fixados.
Em caso de atraso na devolução do material, será cobrada multa de permanência 
diária e cumulativa de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), atualizada 
anualmente pela Reitoria, a serem pagos no setor de tesouraria. A multa 
estipulada incide sobre os dias corridos e número de obras em atraso.
A devolução e a baixa do material bibliográfico emprestado somente serão 
efetivadas mediante sua entrega ao funcionário da biblioteca, no balcão de 
atendimento e empréstimo.
O usuário em débito com a biblioteca, seja por atraso na devolução do material 
bibliográfico retirado para empréstimo domiciliar, seja por valores pendentes, 
perderá o direito a novo empréstimo ou renovação, até que sua situação seja 
regularizada.
Para quitar qualquer pendência de valores, o usuário da biblioteca deverá 
primeiramente procurar a biblioteca antes de se dirigir a Central de Atendimento 
ao Estudante - CAE.

TERMINAL DE CONSULTA
A biblioteca disponibiliza seu catálogo eletrônico por meio de um terminal de 
consulta, no qual o usuário pode pesquisar as obras por autor, assunto, título 
etc. O acervo também poderá ser consultado através do site do Unilasalle-RJ 
(http://webnauta.unilasalle.org/)

TERMINAIS DE ACESSO À INTERNET
Os usuários que utilizarem os computadores para pesquisa na internet deverão 
estar cientes das seguintes normas:
• não será permitido o acesso a sites pornográficos;
• não será permitido a instalação de softwares nas máquinas;
• o usuário poderá armazenar suas pesquisas em pendrive, hd externo e outras mídias;
• terão preferência à utilização dos computadores com acesso à internet os usu-
ários da comunidade acadêmica da instituição (alunos dos cursos de graduação 
e pós-graduação);
• é proibido o acesso à Biblioteca de público externo (com exceção dos usuários 
externos inscritos para tal);
• é proibida a entrada de crianças.

REPOSIÇÃO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Em caso de perda, de extravio ou de qualquer dano constatado nas publica-
ções, o usuário deverá realizar a reposição da mesma obra (autor, título, data, 
edição igual ou superior), ficando impossibilitado de retirar outras obras até a 
devida reposição.
Tratando-se de obra esgotada, será estipulado o respectivo valor da indeni-
zação a ser pago, ou a substituição por outra obra. A coordenação do curso 
respectivo apresentará ao usuário uma lista de sugestões de títulos de valor 
técnico-científico similar, para aquisição.
Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Reitoria do Unilasalle-RJ.
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Obs.: A Biblioteca De La Salle não funciona aos domingos e feriados, bem 
como nos dias em que não houver expediente ou aulas, por motivo de recesso 
determinado pela Reitoria.
E-mail: biblioteca.uni@lasalle.org.br
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h30 às 21h45 e sábados, 
das 9h às 16h45.

PONTOS DE ATENDIMENTO
Viabilizam maior integração externa e interna, sendo ponto de contato entre a 
instituição e a comunidade acadêmica (alunos e candidatos):

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE  - CRC

faleconosco.uni@lasalle.org.br 
Objetiva prestar esclarecimentos sobre os serviços oferecidos, seja pessoal-
mente, por telefone ou chat, bem como realizar as inscrições dos processos 
seletivos de graduação e gerenciá-los. É também de sua responsabilidade a 
primeira matrícula dos estudantes. 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE - CAE
atendimento.uni@lasalle.org.br.
A Central de Atendimento ao Estudante - CAE tem como finalidade cuidar das 
demandas de ordem administrativa e financeira do graduando, visando a com-
preensão das situações individuais e coletivas, que possam vir a influenciar em 
sua permanência no Unilasalle-RJ. 

INTERNET
Por meio do site www.unilasalle.edu.br/rj, o Unilasalle-RJ disponibiliza informa-
ções gerais sobre a instituição, e o aluno tem acesso às diversas informações 
acadêmicas no Portal do Aluno.

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
O espaço no 2º andar é destinado ao estudo complementar à aula. Os com-
putadores destinam-se, exclusivamente, ao ensino, pesquisa e extensão para 
alunos e professores da instituição. As regras de uso do laboratório estão fi-
xadas no mesmo. Horário: das 9h às 18h. Outra opção aos interessados é o 
ciberespaço da Biblioteca La Salle.

GOOGLE FOR EDUCATION

Setenta milhões de usuários já conhecem os benefícios do Google for Education. 
Parceiro da plataforma pensada para professores e alunos, o Unilasalle-RJ possui 
acesso ao Google Sala de Aula, no qual os docentes podem criar, compartilhar e 
corrigir tarefas de forma mais organizada; às ferramentas do Gmail, Google Drive, 
Hangouts; criação de websites sem se preocupar com códigos web; e colaboração 
em documentos. Os alunos também podem usufruir de três novos espaços na IES: 
Sala Conexão Mundo (com projetor de vídeo, Chromebook com câmera, Google 
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Hangout); Sala Conexão Markespace (com impressora 3D, óculos de realidade vir-
tual e cortadora a laser) e Sala Conexões Múltiplas (câmera, microfones, ilha de 
edição, suporte para fundo infinito e Chroma Key).

MOODLE (UNILASALLE VIRTUAL)
O Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) é utilizado em algumas disciplinas 
para apoiar o ensino presencial, disponibilizando materiais para os alunos. 
Não conseguiu acessar? 
Envie um e-mail para moodle.uni@lasalle.org.br ou ligue 2199 - 6670.

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 Uni-
versidade La Salle em parceria com a Nuvem Mestra, mais destacado represen-
tante da Google For Education no Brasil. Como ele está totalmente integrada com 
as ferramentas Google, as aulas facilmente percorrerão ferramentas como Gmail, 
Drive e Youtube, proporcionando um ambiente amigável para aprendizagem.
(https://lex.unilasalle.edu.br)
O acesso deve ser feito em uma  janela anônima do navegador. Usuário: nome.
4-matrícula sem os dois zeros@unilasalle.edu.br / EX.: seu nome é Maria da Silva e 
sua matrícula no Unilasalle-RJ é 0050018541. 
Seu login será: maria.4-50018541@unilasalle.edu.br
Senha: ano de nascimento@quatro últimos dígitos do RG / Ex.: 1984@5234

PORTAL ACADÊMICO
Auxiliar o aluno em sua vida acadêmica. Essa é a função do portal, no qual o 
discente pode ter acesso ao seu histórico, notas, dias de provas, salas e horários de 
aula. É possível também atualizar dados cadastrados e fazer a rematrícula (exceto 
quem não é o próprio responsável financeiro ou está em débito com a instituição). 
Primeiro acesso: login (nº da matrícula) e senha: 123456. Ao acessar, você deverá 
alterar a senha para prosseguir.
Dúvidas: envie um e-mail para cae.uni@lasalle.org.br ou ligue para 2199-6638 / 
2199-6646.

E-MAIL INSTITUCIONAL
https://google.com/gmail
Esta é a sua nova conta de e-mail do Unilasalle que será usada para acessar todos 
os aplicativos Google utilizados dentro e fora da sala de aula. Ainda não possui o 
login e senha? Tem problemas para acessar?
SUPORTE CONTA GOOGLE / UNILASALLE-RJ
Acesse: http://bit.ly/suporte-alunos-gfe

SISHORA
http://sishora.unilasalle.org/
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Este é o nosso sistema de avaliação e lançamento de carga horária complementar. 
Participou de algum evento, congresso ou curso e gostaria de contabilizar as ho-
ras? Envie através do SISHORA. Primeiro acesso: login (matrícula/RA) e senha: CPF 
completo (somente dígitos). A senha será alterada no primeiro acesso. Dúvidas ou 
não conseguiu acessar?
(suportesishora.uni@lasalle.org.br ou 2199-6670)

BIBLIOTECA VIRTUAL
A Biblioteca Virtual Universitária (BVU) é um acervo digital composto por mi-
lhares de títulos, que abordam diversas áreas de conhecimento. 
Acesso: login (nº da matrícula) e senha: (8 dígitos finais do CPF)
Dúvidas: envie um e-mail para si.uni@lasalle.org.br ou ligue para 2199-6632

OUVIDORIA
O Unilasalle-RJ atende também em sistema de ouvidoria, pelo e-mail: ouvidoria.
uni@lasalle.org.br, para o qual alunos e professores poderão enviar suas questões, 
que serão imediatamente respondidas. 
Atendimento presencial: Central de Estágios e Ouvidoria - Galeria La Salle 

REVISTA ACADÊMICA

A Revista Conhecimento e Diversidade caracteriza-se por ser multidisciplinar. 
Dessa forma, autores e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e 
cursos, assim como de diferentes países e idiomas, encontrarão na Revista um 
espaço privilegiado para suas publicações. Cada número terá um tema geral, 
que acolherá uma diversidade de subtemas e enfoques, ampliando, então, os 
vários ângulos, olhares e perspectivas de sua discussão. 
Informações: rcd.uni@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6663

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA
ANO ACADÊMICO
O ano acadêmico é composto por dois semestres letivos. O calendário é 
anual e divulga as principais datas e atividades da instituição.

CATÁLOGO  DE CURSOS
O aluno poderá ter acesso a todas as informações sobre o seu curso por meio 
do Catálogo de Cursos, cujas cópias se encontram na Biblioteca e na Sala de 
Coordenação de Curso, ou através do site institucional (http://unilasalle.edu.br/rj)

PROCESSO SELETIVO
ASPECTO LEGAL (ARTIGO 51 DA LEI Nº 9394 DE 20/01/96)
O ingresso nos cursos de graduação é feito mediante processo seletivo aberto 
aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, nos termos 
da legislação vigente (Art. 84 do Regimento), e formalizado através de edital. 
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FORMAS DE INGRESSO
• Vestibular;
• Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, 4 últimos anos;
• Seleção Unilasalle-RJ: análise do histórico acadêmico do Ensino Médio + pro-
va de redação; 
• Acesso La Salle - para alunos da Rede La Salle;
• Transferência; 
• Reingresso – Para portador de Diploma de Graduação;  
Observação: As inscrições para esses procedimentos deverão ser realizadas 
na Central de Relacionamento com o Cliente - CRC, no hall de entrada.

1ª MATRÍCULA 
É o  ato de incorporação do aluno ao corpo discente do Unilasalle-RJ. Para efe-
tuar a matrícula inicial, o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
• original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
• cópia da publicação, em Diário Oficial, para os concluintes do ensino médio, 
a partir de 1985 no Estado do RJ;
• original e cópia do Histórico Escolar;
• original e cópia da Certidão de Nascimento (ou de casamento);
• original e cópia da Carteira de Identidade;
• original e cópia do CPF;
• original e cópia do Título de Eleitor;
• prova de quitação com o serviço militar (para os candidatos do sexo masculino).
Deve também efetuar as seguintes ações no ato da matrícula:
• preencher e assinar as duas vias do Contrato de Prestação de Serviços Edu-
cacionais ( procedimento a ser realizado pelo responsável financeiro);
• assinar e preencher o requerimento de matrícula;
• fazer o pagamento da 1ª cota de semestralidade.

OBS: Quando o candidato for menor, devem ser apresentados o RG e o 
CPF do Responsável. 
Quando o responsável financeiro não for o próprio aluno, também deve-
rão ser entregues cópias do RG, CPF e comprovante de residência atual 
desse responsável.

Caso seja apurada qualquer irregularidade na documentação pessoal ou aca-
dêmica, a matrícula será indeferida ou cancelada sem direito à restituição das 
prestações pagas, o que implica a perda da vaga e  dá ao Unilasalle-RJ o direi-
to de convocar imediatamente outro candidato.

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
A cada período letivo, o aluno que cursou regularmente o semestre imediata-
mente anterior deverá renovar sua matrícula, no período estabelecido no Ca-
lendário Acadêmico, assinando o requerimento. Caso o responsável financeiro 
seja outro que não o aluno, este deverá assinar o  documento. Também será 
necessário estar em dia com as mensalidades da instituição e com a biblioteca.
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MATRÍCULA EXTEMPORÂNEA

Art.1º - Fica instituída uma multa (consultar Tabela de Emolumentos vigente) para 
os discentes que se matricularem fora do prazo previsto no calendário acadêmico.

Parágrafo único – O calendário acadêmico deverá ser disponibilizado aos dis-
centes antes do início dos semestres letivos, em material impresso ou no am-
biente virtual.

Art. 2º - A matrícula extemporânea ficará condicionada à existência de vaga re-
manescente no período ou na(s) disciplina(s).

Art. 3º - A realização da matrícula extemporânea após o início das aulas não abo-
na as faltas registradas antes da realização da matrícula, que serão computadas 
a partir do primeiro dia de aula do semestre.

Parágrafo único – No caso da não obtenção, pelo aluno, de 75% (setenta e cinco) 
por cento de presença mínima obrigatória na disciplina, ele estará automatica-
mente reprovado por falta, independente da data da realização da matrícula.

REABERTURA DA MATRÍCULA
O candidato deverá fazer o requerimento na Central de Atendimento ao Es-
tudante - CAE, dentro do prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. Após 
o deferimento, o Registro Acadêmico entrará em contato com o interessado, 
para que efetue o pagamento da 1ª parcela da semestralidade e assine o re-
querimento de matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
Caso o responsável financeiro seja outro que não o aluno, esse responsável 
deverá assinar o referido documento e apresentar cópia do RG, CPF e com-
provante de residência.

TRANSFERÊNCIA 
1- TRANSFERÊNCIA EXTERNA
A pedido do interessado, e desde que haja vaga, o Unilasalle-RJ pode acei-
tar 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, divulgadas em edital.
A transferência externa é permitida, preferencialmente, até o período que cor-
responder a 50% (cinquenta por cento) da totalidade de integralização do cur-
so de graduação.
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, e por entrevista com o coordenador do respectivo curso.
O Unilasalle-RJ poderá determinar que o aluno a ser transferido curse dis-
ciplinas afins às já cursadas, nos casos em que não houver real equivalência 
entre aquelas cursadas na instituição de origem e aquelas oferecidas no curso 
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pretendido no Unilasalle-RJ.
O aluno transferido para o Unilasalle-RJ deve apresentar os documentos exi-
gidos em lei:
• identidade (original e cópia); 
• CPF (original e cópia);
• título de eleitor (original e cópia);  
• certidão de nascimento e/ou casamento (original e cópia); 
• certificado de reservista (para o sexo masculino) (original e cópia); 
• comprovante de residência atual (original e cópia);
• certificado de conclusão do Ensino Médio (cópia); 
• histórico escolar do Ensino Médio (cópia);
• cópia da publicação, em Diário Oficial, para os concluintes do ensino médio, a 
partir de 1985, no Estado do RJ;
• histórico de graduação completo e oficial (com data atual), em que constem 
a forma de ingresso, o mês e o ano da classificação do processo seletivo e a 
relação das disciplinas prestadas;
• declaração constando que a matricula do aluno não está sub judice (original); 
• declaração de Regularidade de Matrícula (original); 
• declaração de situação no ENADE (original);
• programa das disciplinas cursadas, caso o candidato queira solicitar aprovei-
tamento de estudos (original).
Após a análise da documentação, se for aceita a transferência, o candidato 
ou seu responsável legal deverá assinar o Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais e efetuar o pagamento da 1ª cota de semestralidade.
A normas para transferência são descritas em edital próprio, divulgado a cada 
semestre. 
OBS: quando o candidato for menor, serão solicitados o RG e CPF do res-
ponsável. Quando o responsável financeiro não for o próprio aluno, também 
deverão ser entregues cópias do RG, CPF e comprovante de residência atual 
do responsável financeiro.

1.2. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO
A transferência do aluno para outro estabelecimento de ensino, para prosse-
guimento dos estudos no mesmo curso, é regulamentada pela Lei nº 9394/96.
As transferências serão concedidas:
a) normalmente, nas férias consecutivas ao término do semestre letivo.

1.2.1. ASPECTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS
a) Só se expede transferência ao aluno regularmente matriculado ou trancado 
pelo tempo legal;
b) O aluno regularmente matriculado poderá mudar de Instituição de Ensino 
Superior (IES), através de pedido escrito de transferência de IES, indepen-
dentemente de período letivo, de estar respondendo a processo disciplinar e, 
mesmo, em situação de inadimplência financeira junto ao Unilasalle-RJ.

REINGRESSO (PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR)
O portador de diploma superior poderá, caso haja vaga, requerer matrícula no 
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Unilasalle-RJ, procedendo da seguinte forma: 

a) observar os prazos no Calendário Acadêmico, disponível no site;
b) requerer ingresso na Central de Relacionamento com o Cliente - CRC, mediante 
apresentação de:
• identidade (original e cópia); 
• CPF (original e cópia);
• título de eleitor (original e cópia);   
• certidão de nascimento e/ou casamento (original e cópia); 
• certificado de reservista (para o sexo masculino) (original e cópia); 
• comprovante de residência atual (original e cópia).
• diploma de graduação (cópia autenticada); 
• histórico de graduação (original ou cópia autenticada); 
• programa das disciplinas cursadas, caso o candidato queira solicitar apro-
veitamento de estudos (original ou cópia autenticada); 
Quando o  responsável financeiro não for o próprio aluno, também deverão ser 
entregues cópias do RG, CPF e comprovante de residência atual desse responsável. 
A normas para reingresso são descritas em edital próprio, divulgado a cada semestre.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
A assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais é de inteira 
responsabilidade do aluno, cabendo a ele ou a seu responsável a conferência 
dos dados compostos do documento. 
No caso de alunos menores de 18 (dezoito) anos, o contrato deverá ser assi-
nado pelo pai ou pela mãe ou, ainda, pelo responsável financeiro, implicando 
apresentação do original e entrega de cópias do RG, CPF e comprovante de 
residência atual do contratante.
Sendo o responsável financeiro diferente do pai ou da mãe, no caso de aluno 
menor de 18 anos, deverá ser anexado à matrícula do mesmo o RG, o CPF e um 
comprovante de residência  dos últimos 6 meses, do responsável financeiro e 
dos pais, além dos demais documentos necessários do próprio aluno para a 
efetivação da matrícula.
Os alunos maiores de 18 (dezoito) anos poderão assinar seus próprios contra-
tos ou manter um responsável financeiro, que deverá ser maior de 18 (dezoito) 
anos e assumirá as responsabilidades financeiras do contrato.
O aluno maior de 18 (dezoito) anos que 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.

DA ASSINATURA DO CONTRATO POR PROCURAÇÃO
1ª HIPÓTESE: alunos menores de 18 (dezoito) anos – Caso os responsáveis pelo 
aluno (pai/mãe) ou, na falta destes, o tutor, não possam assinar, pessoalmente, 
o contrato, em companhia do aluno, este deverá trazer uma procuração pú-
blica, lavrada em cartório, dando poderes para um terceiro (maior de 18 anos) 
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assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e realizar a matrícu-
la. 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: aluno maior de 18 (dezoito) anos – Caso o aluno não possa as-
sinar, 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 edu-
cacionais 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 matricula, o procura-
dor deve apresentar o documento original de identidade e entregar uma cópia 
deste documento.

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
O trancamento de matrícula é o ato pelo qual o aluno requer suspensão de 
seus estudos, mantendo seu direito à reabertura da matrícula em outra opor-
tunidade. Observem-se os seguintes itens:
a) o aluno deve procurar o coordenador de curso para solicitar o trancamento 
de sua matrícula e, logo após, se dirigir a Central de Atendimento ao Estu-
dante - CAE para preencher o requerimento formal e lá entregar a carteira de 
estudante;
b) o trancamento de matrícula é concedido em conformidade com a Legisla-
ção Vigente;
c) o período em que o aluno estiver com a matrícula trancada não é computa-
do na contagem do tempo para integralização do curso;
d) o trancamento de matrícula tem validade por quatro semestres letivos, in-
cluindo aquele em que for concedido. Excedendo esse limite, o aluno perderá 
a vaga e o vínculo acadêmico, devendo prestar um novo vestibular, caso dese-
je reingressar no seu curso.
e) durante o período em que a matrícula estiver trancada, o aluno fica dispensa-
do do pagamento das parcelas previstas no contrato firmado;
f) o aluno estará sujeito ao pagamento das parcelas até o mês de requerimento 
de trancamento, incluindo a correspondente ao referido mês;
g) o trancamento não assegura a reabertura conforme grade curricular adota-
da anteriormente, sujeitando o aluno a processo de adaptação de estudos, em 
caso de alterações ocorridas durante o afastamento;
h) o aluno que ultrapassar o período de trancamento irá se submeter a novo 
vestibular, podendo solicitar reintegração, que será deferida ou não, depen-
dendo do período de afastamento e da análise do histórico escolar;
i) não poderá haver trancamento no semestre inicial de matrícula, se este não 
tiver sido cursado. Nesse caso, o desligamento se dá por cancelamento.
j) Só há trancamento para uma, duas ou mais disciplinas, para os cursos de 
regime crédito. Para os cursos de regime seriado, só há trancamento de matrí-
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cula para todo o conjunto de disciplinas de determinado período;
l) perdido o prazo para o trancamento do período, o aluno deverá requerer o 
cancelamento de sua matrícula, tendo ciência de todos os efeitos advindos de 
tal pedido, conforme o manual do aluno.

PERDA DE VAGA
Perderá a vaga o aluno que, por mais de quatro semestres letivos, após ter se 
beneficiado do trancamento, deixar de efetuar sua matrícula, ou não renovar ma-
trícula no prazo determinado pelo Calendário Acadêmico.

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
O cancelamento de matrícula é a extinção total de vínculos do aluno com o 
Centro Universitário.
O aluno deve procurar o coordenador de curso para solicitar o cancelamento 
de sua matrícula e, logo após, se dirigir a Central de Atendimento ao Estu-
dante - CAE para preencher o requerimento formal e lá entregar a carteira de 
estudante.
Ao cancelar a matrícula, o aluno deverá estar ciente de que encerrará o vínculo 
com o seu curso e com a instituição. Para reatar sua matrícula, será necessário 
submeter-se a novo processo seletivo, sujeitando-se à matriz curricular vigen-
te e aproveitando, ou não, as disciplinas cursadas anteriormente, a critério da 
coordenação do curso.

DOCUMENTOS ACADÊMICOS
Qualquer documento, dentre os abaixo relacionados, somente será expedido 
se o aluno estiver com a documentação completa exigida, no ato da matrícula. 
Deve ser feito requerimento na Central de Atendimento ao Estudante - CAE.
DIPLOMA
Documento expedido em favor do aluno que integraliza um curso de gradua-
ção e houver colado grau. 
CERTIFICADO
Documento concedido ao estudante que integraliza cursos complementares à 
graduação, a saber: pós-graduação lato sensu, aperfeiçoamento, atualização, 
extensão ou cursos sequenciais, conforme o caso. 

ATESTADO OU DECLARAÇÃO
Confirmação de qualquer fato ocorrido na vida acadêmica do estudante; é tam-
bém uma firmação, positiva ou negativa, da veracidade de um fato ou situação. 

HISTÓRICO ESCOLAR
Documento cujas informações propiciam conhecer a real situação acadêmica 
do aluno, no tocante às disciplinas cursadas, com suas respectivas cargas ho-
rárias e notas de avaliação. 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
O candidato/aluno deverá preencher o requerimento na Central de Atendi-
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mento ao Estudante - CAE, anexar 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 elaborar 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 no Curso de Graduação do Unilasalle-RJ;
• a disciplina, objeto de aproveitamento e consequente dispensa, deverá estar 
com seu conteúdo programático atualizado;

Observações:
• o aluno só poderá solicitar isenção de disciplina cursada até a data definida 
no Calendário Acadêmico;
• se o aluno obtiver isenção para disciplinas em que esteja regularmente ma-
triculado, a dispensa será feita automaticamente pelo Setor de Registro e Con-
trole Acadêmico;
• o aluno deve procurar a Central de Atendimento ao Estudante - CAE em 15 
dias, após a entrada no processo, para verificar se já há o parecer da Coorde-
nação sobre o aproveitamento;
• o aluno deve assistir às aulas da disciplina matriculada até que seja deferido 
o aproveitamento. 

TRANSFERÊNCIA INTERNA
TRANSFERÊNCIA INTERNA DE CURSO
A transferência do aluno de um curso para outro do Unilasalle-RJ é feita no iní-
cio de cada semestre letivo, conforme indica o Calendário Acadêmico, e me-
diante requerimento próprio, na Central de Atendimento ao Estudante - CAE. 

Em todas as situações, devem ser observados:
• disponibilidade de vagas;
• prazo para o protocolo do pedido de transferência;
• disponibilidade no turno de destino;
• pagamento em dia das mensalidades na data do requerimento; 
• solicitação de equivalência das disciplinas cursadas com aproveitamento (no 
caso de transferência de curso), por intermédio de requerimento.
É importante destacar que somente serão consideradas para aproveitamento 
de estudos as disciplinas relacionadas ao campo de atividades do novo curso 
escolhido pelo graduando, observados os parâmetros estabelecidos no item 
“Aproveitamento de Estudos”. 
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REGIME DOMICILIAR
O Regime Domiciliar é solicitado mediante requerimento feito na Central de 
Atendimento ao Estudante - CAE, pelo aluno ou por procurador, acompanha-
do de original do atestado médico, do qual deverão constar o início e o térmi-
no do afastamento. 

O requerimento deve ser efetuado dentro de 10 (dez) dias contados a partir 
do início do afastamento, devidamente comprovado pelo atestado médico.

A concessão do Regime Domiciliar não poderá ultrapassar o final do período 
letivo em que o aluno estiver matriculado, nem ser inferior a 15 (quinze) dias, 
não se configurando como abandono de frequência. 

O Regime Domiciliar deferido deverá ser encaminhado pelo Registro e Con-
trole Acadêmico - RCA à Coordenação do Curso.

A Coordenação do Curso encaminhará o requerimento para os professores, a 
fim de que cada um seja expressamente cientificado da concessão do Regime 
Domiciliar, definindo no próprio requerimento as atividades/tarefas domicilia-
res a serem desenvolvidas e os prazos. Os exercícios domiciliares, determina-
dos pelos professores de cada disciplina em que o aluno se encontra matri-
culado, substituirão, de acordo com a legislação vigente, a presença às aulas.

Os prazos estabelecidos pelos professores devem ser rigorosamente cumpri-
dos. Os trabalhos devem ser entregues para a Coordenação do Curso.

Caberá ao Coordenador do Curso supervisionar a devida aplicação e execu-
ção do Regime Domiciliar, assim como observar que os professores determi-
nem os trabalhos em tempo hábil, para que o aluno não seja prejudicado.

A renovação da matrícula para o período letivo seguinte estará condicionada a 
que o aluno tenha completado os exercícios domiciliares determinados e tenha 
realizado as respectivas provas, com aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis).

O Regime Domiciliar não poderá ser estendido de um período letivo para ou-
tro, porém poderá ser novamente requerido, respeitadas as exigências para a 
sua concessão.

A realização de exercícios e afins não dispensa o aluno em regime domiciliar 
de realizar no mínimo duas avaliações com média mínima de 6,0 (seis);

Casos aos quais se aplica o Regime Domiciliar:

1. INCAPACIDADE FÍSICA:
O Decreto-Lei n° 1044, de 21 de outubro de 1969, autoriza a concessão de 
Regime Especial ao aluno que for portador de afecções congênitas ou ad-
quiridas, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas que façam 
necessário o afastamento do aluno de suas atividades acadêmicas presenciais 
e que se caracterizem por:
a) incapacidade física relativa, com a conservação das condições intelectuais e emo-
cionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes;
b) ocorrência isolada e esporádica.
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2. GESTANTES: 
A Lei n° 6.202/75 concede às alunas gestantes o direito ao regime domiciliar, 
a partir do oitavo mês de gestação e por um período de três (3) meses. As 
interessadas devem cumprir as exigências acima.
O regime domiciliar da gestante não se confunde com a licença maternidade, 
cujo primeiro é de no máximo 3 meses e o segundo de no mínimo 4 meses, 
podendo ser estendido se atender as disposições legais;

3. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO  
(Lei 4.375/64 e DL 715/60).

ATIVIDADES INTEGRADORAS
A partir do primeiro semestre de 2017, a Resolução nº 14/2016 trouxe a 
obrigatoriedade das chamadas Atividades Integradoras nos currículos dos 
cursos de Licenciatura em Historia e Pedagogia, bem como nos bacharelados 
em Administração e Ciências Contábeis, visando um fortalecimento na relação 
entre a teoria e a prática e sempre primando por uma educação de excelência. 
Aos demais cursos, tais Atividades Integradoras serão ofertadas à medida em 
que tiverem seus projetos pedagógicos adaptados às Diretrizes Curriculares 
Institucionais introduzidas pela Resolução no 13/2016
As Atividades Integradoras se constituirão na realização de atividades práticas 
supervisionadas, em grupos de até 5 (cinco) alunos, durante cada semestre, 
calcados na aplicação de metodologias ativas de aprendizagem, através 
do desenvolvimento de projetos, problematizações, solução de problemas, 
entre outros, como vetores da integração curricular e da prática docente 
interdisciplinar, correspondendo a 17%  da carga horária de cada componente 
curricular, dentre as disciplinas de 80 horas, excetuando-se Trabalhos de 
Conclusão de Curso, Estágios Supervisionados e Atividades Complementares, 
quando presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação.
Haverão tantas Atividades Integradoras quantos forem os períodos de 
determinado curso, considerando sua integralização no tempo previsto no 
respectivo Projeto Pedagógico, sendo designadas pela sigla “AI”, seguida do 
numeral do semestre, de 1 a 8 para cursos com duração prevista de 4 anos, ou 
de 1 a 10 para aqueles cujo tempo de integralização seja de 5 anos, devendo 
serem cursadas na exata sequência, não sendo permitido “pular” atividade 
integradora, ou deixá-la em dependência ou atraso, sendo atribuída  uma nota 
final de 0 (zero) a 10 (dez), só podendo colar grau os alunos aprovados em 
todas as Atividades Integradoras, com os mesmos critérios de aprovação das 
demais disciplinas, sendo supervisionadas pela coordenação de cada curso ou 
por um professor designado para tal, em turmas de no máximo  60(sessenta) 
alunos, agrupados em equipes de até 5 (cinco) aluno para o trabalho prático. 
Os alunos que ficarem reprovados na Atividade Integradora (AI) deverão 
repeti-la no semestre seguinte. Será permitido ao aluno acumular, no máximo, 
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até duas AI por período, sendo uma do semestre em que estiver efetivamente 
alocado e outra AI na qual tenha resultado reprovado.
Os alunos que ingressarem no UNILASALLE-RJ por transferência ou 
reingresso, considerando-se a convalidação de créditos havida no ato de sua 
matrícula, cursarão as Atividades Integradoras restantes aos matriculados no 
mesmo período letivo. Os alunos que estiverem cursando disciplinas de vários 
períodos serão lotados, pelo sistema, em um período específico, determinado 
pelo percentual da carga horária total do curso já cumprida, e, assim, 
realizarão as atividades integradoras desde aquela prevista para o período ao 
qual estiverem vinculados, até a última daquele curso, ficando dispensados 
de cursar novas Atividades Integradores caso tenham que completar créditos 
de outras disciplinas além do tempo previsto para integralização de todas as 
suas disciplinas.
O UNILASALLE-RJ buscará incentivar a apresentação dos melhores trabalhos, 
decorrentes de Atividades Integradoras, em cada período, em semanas 
científicas, seminários e congressos, de acordo com suas possibilidades 
orçamentárias.

ATIVIDADES A DISTÂNCIA
Nos termos da Portaria MEC No 1.134, de 10 de Outubro de 2016, o UNILASALLE-
RJ editou a Resolução nº 15/2016 que trata sobre o ensino a distância, 
autorizando as coordenações de cada curso a instituir, nos seus projetos 
políticos pedagógicos, atividades ministradas de forma semipresencial, ou a 
distância, 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.
 O objetivo da Resolução nº15 é o de permitir que o aluno tenha contato com 
novas plataformas de ensino, primando por um ensino de excelência e visando 
que os processos de ensino e aprendizagem sejam cada vez mais atrativos e 
motivadores.

REGIME DE APROVAÇÃO
Considera-se aprovado o aluno que, em cada disciplina:

I. Tenha frequência igual ou superior a 75% do total da carga horária das aulas 
e demais atividades desenvolvidas com a supervisão do professor.
a. Serão oferecidas, obrigatoriamente, ao aluno 03 (três) avaliações de cada 
disciplina, em cada semestre (AV1, AV2, AV3);
b. O aluno pode não efetuar uma das avaliações, desde que o total de pontos 
seja, no mínimo, 12 (doze), possibilitando, então, a média mínima de 6,0 (seis), 
necessária à aprovação;
c. Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que deixar de se submeter à verificação 
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prevista na data fixada, bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento;
d. Caso o aluno opte por fazer as 03 (três) avaliações, a de menor valor será 
descartada para efeito de média;
e. O aluno que, em cada disciplina, obtiver média inferior a 6,0 (seis), calculada 
a partir das duas maiores notas entre as que forem obtidas em AV1, AV2 e AV3, 
estará automaticamente reprovado;
f. Poderá ser concedida prova substitutiva, excetuando-se da primeira avaliação, 
em data estabelecida pelo coordenador do curso, ao aluno que não tenha podi-
do comparecer à segunda e/ou terceira avaliações do semestre letivo e que não 
tenha obtido média mínima para sua aprovação na disciplina, desde que reque-
rida no prazo de 7(sete) dias que se seguirem à data da avaliação perdida, uma 
vez justificada a ausência, sendo os casos omissos julgados pelo coordenador 
do curso. O § 8º do artigo 104 do Novo Estatuto Unilasalle - RJ, transcrito em 
item subsequente, menciona as hipóteses de ausência de avaliação pelo aluno, 
passíveis de justificativa que permitam o deferimento de prova substitutiva.
Cabe ao docente responsável pelas disciplinas apurar a frequência e o apro-
veitamento do aluno.
O aluno que não tiver a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 
das aulas é reprovado, ainda que apresente rendimento escolar, devendo, por-
tanto, cursar novamente a disciplina, sob regime de dependência.

REVISÃO DE PROVA

A revisão da AV3 pode ser solicitada na Central de Atendimento ao Estudante 
- CAE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a divulgação dos 
resultados no Portal do Aluno, mediante requerimento devidamente motivado.
As revisões da AV1 e AV2 são feitas diretamente com o professor da disciplina, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a vista da prova.

PROVA SUBSTITUTIVA

§1º - Em hipótese nenhuma haverá prova substitutiva para a primeira avaliação.

§2º - A aplicação da prova substitutiva apenas será realizada mediante paga-
mento de valor estipulado na relação de encargos educacionais, estipulados 
anualmente pela Reitoria e informados no Manual do Aluno.

§3º - O discente deverá obrigatoriamente realizar, no mínimo, duas avaliações; 
caso não realize o mínimo de avaliações exigidas, ou, tendo realizado apenas 
duas avaliações, mas não tendo obtido média suficiente para sua aprovação, 
deverá requerer, junto a Central de Atendimento ao Estudante - CAE, prova(s) 
substitutiva(s).

§4º - A aplicação da prova substitutiva ocorrerá preferencialmente após a rea-
lização da terceira avaliação da respectiva disciplina, em caso de não aprova-
ção do discente nas demais avaliações, ou em outra data que a coordenação 
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do curso entenda ser pedagógica e administrativamente mais adequada.

§5º - Deixando o discente de comparecer à primeira e à segunda avaliações, 
deverá obrigatoriamente requerer a prova substitutiva da segunda avaliação, 
sob pena de reprovação na respectiva disciplina.

§6º- Deixando o discente de comparecer apenas à segunda ou a terceira avalia-
ção, a realização de prova substitutiva fica restrita aos casos em que o mesmo 
não tenha obtido média mínima para sua aprovação na respectiva disciplina.
§7º - A aplicação da prova substitutiva deverá ser realizada dentro do mesmo 
semestre letivo, ficando a critério da coordenação do curso a decisão funda-
mentada em relação aos casos em que a realização da avaliação seja agenda-
da para semestre subsequente.
§8º - São aceitas, como razões de impedimento de comparecimento do aluno, 
que justifiquem a aplicação da prova substitutiva:
a) internação hospitalar devidamente comprovada;
b) doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por 
atestado médico;
c) até 08 (oito) dias corridos de luto, a partir da data do atestado de óbito, por pa-
rentes em linha reta, colaterais até o segundo grau, cônjuge ou companheiro(a);
d) até 08 (oito) dias corridos para o pai, a partir da data do nascimento de 
filho ou adoção;
e) militar que seja convocado a participar de exercícios ou manobras das for-
ças armadas, efetuadas na mesma data, devidamente comprovadas por ates-
tado da unidade militar;
f) convocação, coincidente em dia e horário, para depoimento judicial ou extra-
judicial, devidamente comprovado por declaração da autoridade competente;
g) participação, devidamente comprovada, de alunos em competições espor-
tivas oficiais, em atendimento a convocação formulada por confederações ou 
federações estaduais;
h) apresentação de trabalho em evento científico, devidamente comprovada, 
e previamente autorizada pela coordenação de curso do Unilasalle-RJ;
i) participação em reunião de órgão colegiado do Unilasalle-RJ, para o qual 
tenha sido eleito ou nomeado representante discente, coincidente em dia e 
horário com a avaliação;
j) até 08 (oito) dias corridos, a partir da data do casamento.

k) qualquer hipótese não prevista deverá ser analisada pela coordenação do curso.

RENDIMENTO ESCOLAR
Considera-se “rendimento escolar” a assimilação de conhecimentos, a aqui-
sição e desenvolvimento de habilidades, competências e a formação de ati-
tudes dos educandos.
O rendimento do aluno, em cada componente curricular e semestre escolar, é 
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traduzido por uma nota, na escala de 0 (zero) a 10 (dez), em número inteiro ou 
fracionado, com apenas um decimal, que corresponde ao aproveitamento nas 
diversas verificações da aprendizagem que forem utilizadas pelos professores. 
A nota final do semestre, em cada componente curricular, será a média aritméti-
ca calculada a partir das duas maiores notas entre as que forem obtidas em AV1, 
AV2 e AV3, estando reprovado o aluno que obtiver média inferior a 6,0 (seis).
O aluno deve se submeter a, no mínimo, duas verificações da aprendizagem, 
conforme se verifica no item “Regime de Aprovação”. 
A avaliação do rendimento escolar é ampla, contínua, cumulativa e coope-
rativa. Constituem recursos e instrumentos de verificação da aprendizagem: 
observações da participação dos alunos nas atividades propostas; provas; 
testes; arguições; trabalhos de grupo; trabalhos individuais; pesquisas; con-
sultas à biblioteca; relatório de atividades (visitas, excursões, leituras com-
plementares, outras); instrumentos de avaliação de processos e autoavalia-
ção; outros recursos e instrumentos, a critério dos professores. 
O rendimento escolar é medido, além das avaliações normais, por meio das diver-
sas verificações da aprendizagem e da observação de atitudes, tendo em vista a 
educação integral que a filosofia do Unilasalle-RJ propõe. 

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 disciplinem os está-
gios dos estudantes.
Os estágios são orientados e avaliados por professores do Unilasalle-RJ, responsá-
veis 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 do Unilasalle-RJ.
 Nos casos de Prática Pedagógica, prevista nas Licenciaturas, o professor 
responsável fará a orientação e avaliação do processo, e os professores das 
escolas ou outras instituições que ofereçam trabalho educacional farão a su-
pervisão, o controle de frequência e avaliação, devendo ser observados os 
critérios que constam do Plano de Prática Pedagógica e Estágio, conforme se 
apresenta nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
No Estágio Supervisionado do curso de graduação em Direito será conside-
rado aprovado o aluno que atingir, no mínimo, média final 6,0 (seis); possuir a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) dos plantões; e, cumprir 
com a carga horária de 90 (noventa) horas de estágio.
Na hipótese do aluno 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 dos cursos de graduação, o aluno deverá 
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integralizar obrigatoriamente a carga horária total dos estágios, prevista na 
grade curricular de cada curso.

PROMOÇÃO
O aluno com nota final igual ou superior a 6,0 (seis) estará aprovado no com-
ponente curricular, desde que tenha frequência igual ou superior a 75% (seten-
ta e cinco por cento) do total da carga horária das aulas e demais atividades 
desenvolvidas.
Nos cursos de regime seriado é promovido à série seguinte o aluno com 75% 
ou mais de frequência às aulas de graduação aprovado em todas as disciplinas 
do semestre letivo cursado, ou que já tenha cursado um montante de carga 
horária total do curso correspondente à série seguinte, admitindo-se a pro-
moção com dependência em até 2 (duas) disciplinas, cursadas no respectivo 
semestre, ou a critério da coordenação de curso, sempre visando o progresso 
acadêmico do aluno.
O aluno deverá cursar a disciplina reprovada no contra-turno, preferencial-
mente, no período subsequente, se a disciplina estiver sendo ofertada de for-
ma regular ou como disciplina de dependência aos sábados ou em horário 
diverso do regular, a critério da Coordenação. Se a disciplina tiver sido ofer-
tada no contra turno ou como dependência em períodos anteriores e o aluno 
deixou de cursar, faltando a referida disciplina para terminar seu curso, terá o 
aluno que aguardar o oferecimento da referida disciplina de forma regular ou 
como dependência em período subsequente.
A avaliação e aprovação do aluno nas disciplinas de dependência estão su-
jeitas às mesmas exigências de frequência, aproveitamento e carga horária 
estabelecidas para as disciplinas regulares da grade curricular.
O aluno arcará com todas as despesas do curso de dependência, devendo ser 
somado ao valor da nova semestralidade o correspondente a cada disciplina 
em regime de dependência, calculado na forma da lei.
O aluno de graduação do regime seriado, reprovado em mais de 2 (duas) dis-
ciplinas no respectivo semestre, incluindo as disciplinas cursadas em depen-
dência, repetirá o período letivo, ficando, porém, dispensado das disciplinas 
em que obteve aprovação.
O aluno de graduação do regime de créditos obterá aprovação por disciplina.
No período seguinte só poderá se matricular nas disciplinas que não tenham 
pré-requisitos ou que a disciplina (pré-requisito) já tenha sido concluída.
O aluno inscrito nesse regime deverá, obrigatoriamente, se matricular em, no 
mínimo, 12 créditos por semestre. 

No caso dos alunos ingressantes a partir de 2017.1, aplica-se, 
complementarmente, o que é previsto na Resolução 13/2016.
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COLAÇÃO DE GRAU
Os alunos concluintes só estarão aptos a colar grau após assinarem o requeri-
mento de colação com a conferência dos dados do aluno, cumpridos todos os 
requisitos estabelecidos:
• concluir a carga horária total do curso;
• cumprir a Carga Horária Complementar exigida pelo curso;
• estar em situação regular no ENADE; 
• ter sua monografia aprovada e devidamente entregue à Coordenação de 
Curso conforme solicitado;
• concluir o Estágio Supervisionado;
• estar em dia com suas obrigações contratuais;
• entregar os documentos pessoais e acadêmicos obrigatórios.
Em data definida no Calendário Acadêmico, os alunos concluintes deverão 
requerer sua colação de grau na Central de Atendimento ao Estudante - CAE 
do Unilasalle-RJ, escolhendo o tipo e pagando a taxa correspondente. É im-
portante ressaltar que todos os tipos de colação deverão seguir as Normas e 
o Manual de Formaturas do Unilasalle-RJ.
1- Colação de grau Oficial (solene) é o ato realizado em ambiente definido pelo 
Unilasalle-RJ, na presença do Reitor ou de seu representante legal, por reque-
rimento dos formandos, para todos os concluintes de todos os cursos do res-
pectivo semestre, em data previamente marcada no Calendário Acadêmico.
2 - Colação de Grau Extraordinária é o ato realizado em ambiente interno do 
Unilasalle-RJ, na presença do Reitor ou de seu representante legal, por reque-
rimento do formando, nos casos em que este tenha a necessidade de anteci-
par a cerimônia de Colação de Grau, por motivo comprovado e justificado. Por 
exemplo: formandos aprovados em concursos devem apresentar comprovan-
te de homologação ou de nomeação.
3 - Qualquer evento realizado fora das dependências do Unilasalle-RJ e sem 
a autorização da Reitoria, terá apenas caráter festivo, não possuindo qualquer 
grau solene ou oficial, nem servindo para comprovação de colação de grau, 
mesmo que presentes professores e coordenadores de curso. A única colação 
de grau reconhecida pelo Unilasalle-RJ é a colação solene, nos termos do item 
1 desse tópico.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O formando deverá requerer a Colação de Grau Extraordinária na Central de 
Atendimento ao Estudante - CAE, anexando justificativa e comprovação do-
cumental e pagamento da taxa em vigor. 
O requerimento de Colação de Grau Extraordinária só poderá ser realizado 
após o fechamento do período letivo (conforme calendário acadêmico).
ATENÇÃO: após a verificação de todos os requisitos necessários estabeleci-
dos para colação de grau, será marcada a data.

SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU
O Unilasalle-RJ conta com o Setor de Comunicação e Marketing para organizar, 
junto com a Reitoria, Vice-Reitoria, coordenadores de curso e representantes 
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de curso, as solenidades de colação de grau.
Informações pelos telefones (21) 2199-6602 / 2199-6657/ 2199-6640 ou pelo 
e-mail: ascom@lasalle.org.br.

DIPLOMAS
O aluno que concluir todas as disciplinas do currículo, além de cumprir os de-
mais requisitos e tiver colado grau, inclusive estar em dia com todas as suas 
obrigações para com o Unilasalle-RJ e com o Ministério da Educação, no que 
diz respeito ao ENADE, terá direito a um diploma emitido e registrado pelo 
Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro, a ser assinado pelo Reitor e 
pelo formando.
A obtenção do Diploma se dará mediante requerimento escrito pelo interessado.
No caso de curso de graduação em mais de uma habilitação, deve-se obedecer à 
seguinte orientação: constarão do anverso do diploma os títulos corresponden-
tes ao curso, especificando-se no verso as habilitações obtidas pelo formando.
Habilitações novas, adicionais a títulos já adquiridos, são apostiladas no verso 
do diploma.
O formando que estiver impedido de comparecer ao Unilasalle-RJ para retirar 
seu diploma deverá nomear um procurador para fazê-lo, com procuração re-
gistrada em cartório.
Informações: tel: 2199-6639; e-mail: diploma.uni@lasalle.org.br

ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS
a) A semestralidade escolar corresponde à prestação de serviços educacio-
nais oferecidos aos alunos regularmente matriculados. O valor da semestrali-
dade 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;
c) As mensalidades terão seus vencimentos estipulados para o dia 10 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 aluno não darão direito à restituição de im-
portâncias pagas nem o eximirão do pagamento das mensalidades vencidas;
f) O boleto bancário estará disponível mensalmente no portal do aluno, sendo 
enviado também por e-mail. Próximo ao vencimento do boleto, caso ainda 
não tenha pago, o aluno poderá ser avisado por SMS. É de responsabilidade 
do aluno/responsável financeiro, a atualização do seu cadastro junto ao 
Unilasalle-RJ. 

NORMAS GERAIS
O Unilasalle-RJ aplica todos os recursos, oriundos dos contratos, na manuten-
ção dos serviços educacionais, na melhoria das condições físicas e pedagógi-
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cas, na obtenção de novos recursos e na contribuição para a manutenção dos 
serviços da Mantenedora, de acordo com seu Estatuto Social. 
É de inteira responsabilidade do Unilasalle-RJ a orientação sobre a prestação de 
serviços educacionais, no que se refere às marcações de datas para provas de 
aproveitamento, fixação de carga horária, indicação de professores, orientação 
didático-pedagógica, além de outras providências que as atividades docentes 
exigem, obedecendo a seu exclusivo critério, sem qualquer ingerência do aluno. 
O aluno deverá manter sob sua guarda os respectivos comprovantes de paga-
mento das parcelas, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir, deven-
do apresentá-los sempre que solicitado. 
O aluno deverá estar atento ao calendário para assinatura de contrato de Pres-
tação de Serviços Educacionais, respeitando as datas e prazos estabelecidos. 
O aluno com débito financeiro perderá o direito de requerer assinatura de 
novo contrato. 
O aluno que utilizar de meio falso (falsidade documental, falsidade ideológi-
ca ou outro procedimento) para assinar o contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, em qualquer período do curso, será imediatamente desligado 
do Unilasalle-RJ, após a comprovação da irregularidade, estando sujeito às 
medidas criminais cabíveis.

ANEXO I - DIREITOS E DEVERES DO CORPO DISCENTE 
O Corpo Discente, além de respeitar as normas acadêmicas necessárias ao fun-
cionamento da instituição, tem direito e deveres que deverão ser observados, de 
modo a estar em sintonia com a política do Unilasalle-RJ.
Constituem o corpo discente do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro 
- Unilasalle-RJ os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação, 
pós-graduação e em curso tecnológico ou sequencial de formação específica, 
bem como os alunos inscritos em cursos de aperfeiçoamento, extensão ou cursos 
sequenciais de complementação e em disciplinas ou módulos isolados de cursos 
oferecidos regularmente.
Aos membros do Corpo Discente, individual e coletivamente, são assegurados os 
seguintes DIREITOS:
a) participar de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, de acordo com o pe-
ríodo em que estejam matriculados;
b) receber atendimento em suas solicitações legais e regulamentares, desde que 
compatíveis com as finalidades do Unilasalle-RJ;
c) participar, com direito a voz e voto, das reuniões dos órgãos Colegiados do 
Unilasalle-RJ, por meio de representação, constituída na forma prevista nas nor-
mas do Unilasalle-RJ;
d) recorrer de decisões administrativas ou acadêmicas dos órgãos deliberativos 
ou executivos para as instâncias superiores.
São DEVERES básicos dos discentes:
a) cumprir suas obrigações inerentes ao processo de ensino, pesquisa e extensão;
b) cumprir Leis, Atos Normativos e Estatutários e demais determinações dos 
órgãos competentes;
c) comparecer aos atos solenes da Instituição, respeitando-os e prestigiando-os;
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d) respeitar o patrimônio material do Centro Universitário, zelar pela sua con-
servação e reparar danos causados;
e) efetuar, nas épocas determinadas, a matrícula;
f) cumprir os dispositivos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
A representação discente tem por objetivo a coparticipação educativa entre 
administradores, professores e alunos, com vistas à promoção e integração da 
Comunidade Acadêmica, objetivando o aprimoramento da Instituição no de-
senvolvimento regular das atividades acadêmicas e no auxílio à formação in-
tegral do corpo discente, para a consecução das finalidades do Unilasalle-RJ.
O exercício dos direitos de representação e de participação em função do 
Diretório Estudantil não exime o aluno do cumprimento de seus deveres rela-
tivos às atividades escolares, inclusive o cumprimento de 75% (setenta e cinco 
por cento) de frequência nas disciplinas cursadas.

REPRESENTAÇÃO DISCENTE NO CONSUP
A indicação do representante discente e de seu suplente no Conselho Superior é feita 
pelo Diretório Central de Estudantes (DCE), na forma de seu Estatuto, por escrito, e, na 
sua inexistência, pela Reitoria, nos termos do Estatuto.
Não pode ser indicado o aluno que estiver cursando o último período de sua formação.
Cessa automaticamente o mandato do aluno representante do corpo discente 
em órgão colegiado se esse aluno:
•  sofrer pena de suspensão ou exclusão;
• faltar, sem motivo justificado, a duas reuniões do Conselho Superior; 
• solicitar transferência ou trancamento de matrícula ou deixar de renová-la. 

APOIO AOS DISCENTES
Representação Discente
Cada turma elegerá um aluno representante para mediação de interesses, ne-
cessidades e opiniões. A escolha será feita pela turma durante o primeiro mês 
do semestre.

Apoio psicopedagógico ao estudante
O suporte psicopedagógico tem por objetivo prestar atendimento diferencia-
do aos alunos, no sentido de contribuir para superação de dificuldades que 
interferem na aprendizagem.

REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE
Art. 118 - Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
I – advertência verbal, nos seguintes casos:
a) desrespeito aos membros do Conselho de Gestão e a qualquer membro do 
Corpo Docente ou a pessoal técnico-administrativo, bem como a qualquer servi-
dor da Instituição; e
b) desobediência a qualquer ordem emanada do Reitor, Pró-Reitores, Coordena-
dores ou de qualquer membro do corpo docente no exercício de suas funções.
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II – repreensão, por escrito, nos seguintes casos:
a) reincidência nas faltas previstas no inciso I deste artigo;
b) perturbação da ordem no recinto da Instituição;
c) danificação do material da Instituição; e,
d) improbidade na execução de atos ou trabalhos acadêmicos.
III – suspensão, nos seguintes casos:
a) reincidência nas faltas prevista no inciso II deste artigo;
b) ofensa ou agressão de qualquer espécie a outro aluno do Unilasalle-RJ, a 
membro do corpo docente, dirigente ou servidor da Instituição;
c) por improbidade na execução dos trabalhos escolares;
d) por atentado doloso contra o patrimônio moral, científico, cultural ou ma-
terial do Unilasalle-RJ;
e) pela tentativa de impedimento do exercício de funções pedagógicas, cien-
tíficas ou administrativas do Unilasalle-RJ; e,
f) incitamento à perturbação da ordem no ambiente da Instituição.
IV – desligamento, nos seguintes casos:
a) reincidência nas faltas previstas no inciso III deste artigo;
b) falsidade de documento para uso junto à Instituição; e,
c) agressão a membro do corpo docente, dirigente ou técnico-administrativo 
da Instituição.
§1º - No caso da hipótese prevista na alínea “b” do inciso III, deste artigo, o Rei-
tor poderá, a seu juízo, ouvida o Conselho de Gestão, e tendo em vista a gravidade 
do ato praticado pelo aluno, substituir a pena de suspensão pela de desligamento.
§2º - São competentes para aplicação das penalidades:
I - de advertência oral, o Coordenador de Curso, cabendo recurso, até 10 (dez) 
dias da aplicação da penalidade, ao Diretor de Graduação;
II - de repreensão por escrito, o Diretor de Graduação, cabendo recurso por 
escrito, até 10 (dez) dias da aplicação da penalidade, ao Reitor; e,
III - de suspensão e desligamento, o Reitor, cabendo recurso, até 10 (dez) dias 
da aplicação das penalidades, ao Conselho Superior.
 Art. 119 - O registro da penalidade será feito em documento próprio, não cons-
tando 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 incor-
rer em reincidência.

CENTRO TECNOLÓGICO UNILASALLE
NORMAS GERAIS DE USO E SEGURANÇA EM LABORATÓRIOS

• Trabalhar com atenção, prudência e calma.
• Ter sempre em mente que o laboratório é um local de estudo sério e de 
risco potencial.
• Nunca trabalhar sozinho no laboratório.
• É proibido fumar, beber, comer ou mascar chicletes no laboratório.
• Usar sapatos fechados e calça comprida.
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• Manter os cabelos, quando forem compridos, devidamente amarrados.
• Não colocar bolsas, mochilas, livros, etc. sobre a bancada; apenas folhas, 
caneta (com corpo de plástico) e calculadora.
• Não se apoiar ou encostar nas mesas, nas bancadas ou nos equipamentos.
• Evitar colocar as mãos nos olhos ou na boca.
• Não improvisar no uso das ferramentas e/ou dispositivos manuais.
• Comunicar imediatamente ao professor e ao técnico responsável a ocorrência 
de qualquer incidente.
• Usar os equipamentos de segurança sempre que necessário: protetor auricular, 
máscara e óculos.
• Evitar o manuseio dos aparelhos elétricos com as mãos úmidas.
• Ler atentamente as instruções dos equipamentos antes de operá-los.
• Observar sempre a voltagem do equipamento antes de sua utilização.
• Não alterar as conexões das máquinas/transformadores e não soltar ou conec-
tar fios condutores de fontes de alimentação, geradores de sinais, tomadas ou dos 
instrumentos de medição, quando os circuitos estiverem energizados.
• Na falta de orientação específica, se houver indícios de mau funcionamento, ba-
rulho, cheiro, vazamento, fumaça, fogo ou vibração em máquinas ou equipamentos, 
ou no laboratório, mantenha-se afastado e contate o responsável imediatamente.
• Antes de qualquer descarte, verificar se deve realmente fazê-lo ou se existe 
acondicionamento especial: pilhas, resíduos sólidos ou líquidos, material reciclável, 
dentre outros. 
• Cuidar da limpeza e armazenamento dos materiais e equipamentos, após o en-
cerramento do experimento.
• Lavar as mãos ao sair.
• Obedecer às regras e normas específicas de cada laboratório.

TAXAS E CUSTOS ADMINISTRATIVOS

SERVIÇOS ACADÊMICOS VALORES 
2019 (R$)

PRAZO DE RETIRADA  
DE  DOCUMENTOS

1ª via de Diploma de Graduação Isento 1 a 3 meses

2ª via de Diploma de Graduação 490,00 1 a 3 meses

1ª via de Certificado de Pós-Graduação Isento 15 dias úteis

2ª via de Certificado de Pós-Graduação 350,00 15 dias úteis

2 ª via de Carteira de Estudante 24,00 5 dias úteis

2ª via de Documentos para Renovação de Matrícula 15,00

Aproveitamento de Estudos 21,00 15 dias úteis

Certidão de Cursos (Graduação e Pós-Graduação) 47,00

Certificado de Extensão 24,00 15 dias úteis

Colação de Grau Coletiva (formal) a partir de 2019.1 50,00

Colação de Grau Extraordinária 140,00
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Conteúdo Programático por Disciplina 9,00 15 dias úteis

Declaração de Boa Conduta Escolar (sub judice) 24,00 5 dias úteis

Declaração de Classificação no Vestibular 15,00 5 dias úteis

Declaração de Coeficiente de Rendimento (CR) Global 15,00 5 dias úteis

Declaração de Conclusão de Curso 2ª via 15,00 5 dias úteis

Declaração de Inexistência de Débito 15,00 5 dias úteis

Declaração de Matrícula trancada/cancelada 15,00 5 dias úteis

Declaração de Notas (formal) 15,00 5 dias úteis

Declaração de Participação em Atividade de Extensão 15,00 5 dias úteis

Declaração de PPP (Pedagogia) 5 dias úteis

Declaração de Previsão de Colação de Grau 5 dias úteis

Declaração de Previsão de Conclusão de Curso 5 dias úteis

Declaração de Previsão de Período de Provas 5 dias úteis

Declaração de Reconhecimento/ Autorização de Curso 24,00 5 dias úteis

Declaração de Regime de Aprovação 24,00 5 dias úteis

Declaração de Regularidade de Matrícula 15,00 5 dias úteis

Declaração de Vaga no Unilasalle-RJ 15,00 5 dias úteis

Declaração para Imposto de Renda 15,00 5 dias úteis

Histórico Escolar 47,00 10 dias úteis

Prova Substitutiva 65,00

Regime Domiciliar (Licença Maternidade, Doença 
Infectocontagiosa e Prestação de Serviço Oficial) Isento

Revisão de Prova (por prova) 24,00 5 dias úteis

Trancamento / Cancelamento de Matrícula 24,00 5 dias úteis

Transferência de Turno 47,00 5 dias úteis

Transferência Interna de Curso 65,00 5 dias úteis

Matrícula Extemporânea ** 140,00

Outros 30,00

** - Solicitações de urgência somente com apresentação de documento que 
comprove a real necessidade. 
Obs.: Taxas reajustadas anualmente. Os valores poderão ser alterados sem aviso prévio.

A fim de que nenhum aluno e/ou interessado alegue DESCONHECIMENTO, a 
presente TABELA estará disponibilizada no Site e afixada nos QUADROS DE 
AVISOS DO UNILASALLE-RJ
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CONTATOS
Coordenações

Pós-Graduação / Extensão Universitária
Profª Aleksandra Sliwowska Bartsch   
posgraduacao.uni@lasalle.org.br
extensao.uni@lasalle.org.br
Tel.: 2199-6674

Coordenação Geral de Pesquisa
Profª Denise Lopes Salles  
denise.salles@lasalle.org.br
Tel.: 2199-6664

Coordenações de Curso

Administração
Coordenador - Prof. Marcos Figueiredo / Adjunto - Prof. André Parreiras
adm.uni@lasalle.org.br

Arquitetura e Urbanismo
Prof.ª Paula de Castro Brasil  
arquitetura.uni@lasalle.org.br

Ciências Contábeis
Prof.ª Gabriela Barreto  
contabeis.uni@lasalle.org.br

Direito
Prof.ª Tatiana Trommer Barbosa  / Adjunto - Prof. Marcelo Almeida  
direito.uni@lasalle.org.br

Engenharia Civil
Prof. Hélio Valim
engenharia.uni@lasalle.org.br

Engenharia Elétrica 
Prof. Carlos Alberto Alves Lemos
engenharia.uni@lasalle.org.br

Engenharia de Produção 
Prof.ª Maria Inês Vasconcellos Furtado / Adjunto - Prof. Rulf Blanco
engenharia.uni@lasalle.org.br

Licenciaturas em História e Pedagogia 
Prof.ª Eloisa Souto    
historia.uni@lasalle.org.br ou pedagogia.uni@lasalle.org.br
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Relações Internacionais
Profª. Fernanda Cristina Nanci 
ri.uni@lasalle.org.br

Sistemas de Informação
Prof.ª Márcia Sadok Mena Barreto / Adjunto - Prof. Fabio Barreto 
si.uni@lasalle.org.br
Tel.: 2199-6672

SERVIÇOS

Almoxarifado
Tel.: 2199-6614
Assessoria de Relações Institucionais
international.office@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6618
Assessoria Jurídica
Tel.: 2199-6694
Assistente Social
Tel: 2199-6655 
Biblioteca
biblioteca.uni@lasalle.org.br / Tels.: 2199-6615 / 2199-6648 / 2199-6658 
Central de Atendimento ao Estudante - CAE
atendimento.uni@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6669 / 2199-6682 / 2199-6646
FIES 
eder.silva@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6681
Central de Relacionamento com o Cliente - CRC
faleconosco.uni@lasalle.org.br - 0800 709 3773
Tels.: 2199-6643 / 2199-6642 / 2199-6645
Centro Tecnológico 
centrotecnologico.uni@lasalle.org.br
Sala dos Professores
Tel.: 2199-6625
Núcleo de Tecnologia e Inovação (NUTI)
2199-6670
Comunicação e Marketing
ascom@lasalle.org.br  / Tels.: 2199-6602 / 2199-6640 / 2199-6657
Copiadora
copiadora.uni@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6627
Empresa Júnior
empresajr@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6723
Estágios e convênios
estagio.uni@lasalle.org.br  / convenio.uni@lasalle.org.br 
Tel.: 2199-6600 ramal 6724
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Extensão / Pós-Graduação / EAD
extensao.uni@lasalle.org.br  /  Tel.: 2199-6674
posgraduacao.uni@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6689
Financeiro
tesouraria.uni@lasalle.org.br / Tels.: 2199-6641
Galeria La Salle / Núcleo de Arte e Cultura (NAC) 
cultura.uni@lasalle.org.br / galeria.uni@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6629
Setor de Ação Comunitária
nac.uni@lasalle.org.br / pastoral.uni@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6711
Responsável pela reserva da Capela Universitária
Núcleo de Prática Jurídica
npj.uni@lasalle.org.br /  Tel.: 2199-6677
Núcleo de Prática Contábil
npc.uni@lasalle.org.br  / Tels.: 2199-6676
Ouvidoria
ouvidoria.uni@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6600 ramal 6724
Recursos Humanos
rh.uni@lasalle.org.br - Tel.: 2199-6631 / 2199-6617
Registro e Controle Acadêmico
secretaria.uni@lasalle.org.br  /  Tels.: 2199-6639 / 2199-6684
Diplomas
diploma.uni@lasalle.org.br  / Tel.: 2199-6639
Sala dos Professores
Tel.: 2199-6668
Centro de Tecnologia da Informação 
suporte.uni@lasalle.org.br / Tel.: 2199-6656 / 2199-6626



0800 709 3773
www.unilasalle.edu.br/rj
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0800 709 3773
Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro

www.unilasalle.edu.br/rj

GABRIEL MATARUNA
Direito Relações Internacionais

ELISAMA RIBEIRO
Engenharia de Produção
CLEBER GOMES


