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REGIMENTO

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR

TITULO I- DO CENTRO UNIVERSITÁRIO E SEUS OBJETIVOS

Art. 1 O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, com sede em Itaperuna, 

Estado do Rio de Janeiro, é um estabelecimento isolado particular de ensino superior, 

mantido pela Sociedade Universitária Redentor – SUR, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, e com seu Estatuto registrado no Cartório do 3º Ofício da cidade de 

Itaperuna / RJ.

 

Parágrafo único. O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR rege-se pelo 

presente regimento, pela legislação do ensino superior e pelo Estatuto da Entidade 

Mantenedora.

Art. 2 O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, como instituição da 

educação nacional, tem por objetivos nas áreas dos cursos que ministra:

I. a formação e capacitação de profissionais e especialistas de nível superior;

II. a realização de pesquisas e estímulo de atividades criadoras;

III. a extensão do ensino à comunidade, mediante cursos e serviços;

IV. desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do 

País;

V. democratização da educação no que concerne à gestão e à socialização de 

seus benefícios;

VI. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;

VII. defesa dos direitos humanos, paz e de preservação do meio ambiente.



TITULO II- DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO  I- DOS ÓRGÃOS

Art. 3 São órgãos do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR:

I. Conselho Superior Universitário (CSU);

II. Congregação;

III. Comissão de Avaliação, Regulação e Supervisão;

IV. Reitoria e Pró-reitorias;

V. Núcleo Docente Estruturante – NDE;

VI. Colegiados de Cursos;

VII.Coordenações de Cursos;

VIII. Biblioteca;

IX. Secretaria Acadêmica;

X. Departamento de Registro Acadêmico;

XI. Departamento de Tecnologia da Informação (TI);

XII.  Coordenadoria de Apoio e Suporte ao Aluno – CASA;

Art. 4 À Congregação e aos Colegiados de cursos aplicam-se as seguintes 

normas:

I. o colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros e 

decide por maioria dos presentes;

II. o Presidente do colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá o 

voto de qualidade;

III. nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie 

matéria de seu interesse particular;

IV. as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário 

semestral, aprovado pelo colegiado, são convocadas com antecedência 

mínima de 48 horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação, a 

pauta dos assuntos;

V. das reuniões será lavrada ata, lida e assinada na mesma sessão ou na 

seguinte.



CAPÍTULO  II- DA CONGREGAÇÃO

Art. 5 A Congregação, órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa, 

destinada a orientar, coordenar e supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

do Centro Universitário Redentor, é constituída por: 

I. Reitor(a), seu(sua) Presidente; 
II. Pró-Reitor(a) de Ensino, Pesquisa e Extensão;

III. Pró-Reitor(a) de Planejamento, Operações e Finanças; 
IV. Pró-Reitor(a) de Recursos Humanos;

V. Pró-Reitor(a) Administrativo;

VI. Diretor de Pós-Graduação;

VII.Diretor de Graduação;

VIII. Diretor de EaD;

IX. Diretor de TI;

X. 1 (um) Coordenador de Graduação, eleito pelos seus pares;

XI. 1 (um) Coordenador de Pós-graduação lato sensu, eleito pelos seus pares; 

XII. 1 (um) representante do Corpo Docente, eleito por seus pares, designado 

pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

XIII. 1 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo, eleito pelos 

seus pares, designado pelo Pró-Reitor de Recursos Humanos; 

XIV. 1 (um) representante do Corpo Discente da Graduação, eleito pelos 

seus pares ou indicado pela representatividade estudantil, reconhecida pelo 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, designado pelo Pró-Reitor de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

XV.1 (um) representante do Corpo Discente da Pós-graduação lato sensu, eleito 

por seus pares, designados pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XVI. 1 (um) representante da Mantenedora, escolhido pela mesma; e 

XVII. 1 (um) representante da Comunidade, escolhido pelo Reitor;

XVIII. Chefe de Gabinete do Conselho Superior Universitário.

Parágrafo único.  As nomeações de que tratam os incisos X, XI, XII, XIII e XIV 

terão os seus mandatos com duração de 2(dois) anos, podendo ser renovados.



Art. 6 A Congregação reúne-se ordinariamente no início e/ou no fim da cada 

semestre letivo e extraordinariamente quando convocada pelo Conselho Superior 

Universitário, por iniciativa própria ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 7 Compete à Congregação:

I. aprovar o Regimento do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR com seus 

respectivos Anexos e suas alterações, submetendo-os à aprovação do Órgão 

Oficial Competente; 

II. aprovar o plano semestral de atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR;

III. instituir cursos de graduação, mediante prévia autorização do Ministério da 

Educação;

IV. decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático-científica e disciplinar;

V. apreciar o relatório anual das Reitorias;

VI. sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, bem como opinar sobre 

assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Pró-Reitor;

VII. decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;

VIII. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento;

IX. instituir os departamentos. 

Parágrafo único.  Das decisões da Congregação cabe recurso ao Órgão 

Regulamentador Competente, por estrita arguição de ilegalidade, no prazo de cinco dias, 

contados da publicação da decisão.

CAPÍTULO  III- DO CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO - CSU

Art. 8 O Conselho Superior Universitário, órgão superior de deliberação 

administrativa do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, é constituído:

I. pelo Reitor, Seu Presidente;

II. pelo Pró-Reitor de Planejamento, Operações e Finanças;

III. pelo Pró-Reitor de Recursos Humanos.



Parágrafo único.  Nas faltas ou nos impedimentos do Reitor, este será substituído 

por 1(um) dos membros do Conselho Superior Universitário, especialmente por ele 

designado.

Art. 9 Os Membros do Conselho Superior Universitário são designados pela 

Entidade Mantenedora, para mandato de 05 (cinco) anos, podendo ser reconduzidos.

CAPÍTULO  IV- DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E SUPERVISÃO.

Art. 10 A Comissão de Avaliação, Regulação e Supervisão do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, é constituída: 

I. pelos membros do Conselho Superior Universitário;

II. pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão;

III. pelo Chefe de Gabinete do Conselho Superior Universitário.

Art. 11 Compete à Comissão de Avaliação, Regulação e Supervisão 

acompanhar todos os processos regulatórios do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Art. 12 A Comissão de Qualidade do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, 

órgão subordinado à Comissão de Avaliação, Regulação e Supervisão, de natureza 

consultiva, cuja finalidade é garantir em todos os níveis, a qualidade dos cursos oferecidos 

pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, será constituída: 

I. pelos membros da Comissão de Avaliação, Regulação e Supervisão;

II. por professores, coordenadores e diretores indicados pelo Pró-Reitor de 

Ensino, Pesquisa e Extensão;

III. por profissionais da Coordenadoria de Atendimento e Suporte ao Aluno 

(CASA) indicados pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão.

CAPÍTULO  V- DA CPA – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO

Art. 13 A CPA – Comissão permanente de avaliação é constituída por:

I. 3 (três) representantes da Sociedade Civil organizada;

II. 3 (três) representantes do Corpo Docente;

III. 3 (três) representantes do Corpo Discente; e

IV. 3 (três) representantes do Corpo técnico-Administrativo.



Parágrafo único: A CPA tem atuação autônoma em relação aos conselhos e 

demais órgãos colegiados conforme legislação em vigor.

Art. 14 Compete a CPA:

I. Dar acompanhamento sistemático aos principais projetos estabelecidos no 

planejamento estratégico do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

II. Coordenar o processo de diagnóstico das principais potencialidades e 

fragilidades identificados pela instituição (insumos para planejamento 

estratégico);

III. Coordenar e acompanhar o processo de avaliação interna e externa da 

instituição;

IV. Acompanhar a evolução do tema avaliação do Ensino Superior junto aos 

órgãos competentes, no sentido de manter a Instituição atualizada desta 

discussão; e

V. Propor melhorias para a instituição com base nas informações obtidas através 

das avaliações.

CAPÍTULO  VI- DA REITORIA E DAS PRÓ-REITORIAS

Art. 15 A Reitoria, órgão executivo superior do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR é exercida pelo Reitor, de livre escolha e nomeação da Mantenedora, com 

mandato de 5 (cinco) anos, podendo ser reconduzido. 

Art. 16 Todas as Pró-Reitorias, exercidas pelos Pró-Reitores, sempre objeto de 

escolha por parte da mantenedora, subordinam-se ao CSU, desenvolvendo atividades 

específicas e de suporte às ações do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Art. 17 São 4 (quatro) as Pró-Reitorias:

I. Pró-Reitoria de Planejamento, Operações e Finanças;

II. Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão;

III. Pró-Reitoria de Recursos Humanos;

IV. Pró-Reitoria Administrativa. 



Parágrafo único.  Em sua ausência e impedimentos, o Reitor e o Pró-Reitor de 

Planejamento, Operações e Finanças serão substituídos pelo Pró-Reitor de Recursos 

Humanos.

Art. 18 São atribuições do(a) Reitor(a):

I. Representar as unidades de ensino junto às pessoas ou instituições públicas 

ou privadas;

II. Convocar e presidir as reuniões da Congregação;

III. Elaborar o relatório anual das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR e encaminhá-lo aos órgãos competentes do Ministério da 

Educação, depois de apreciado pela Congregação;

IV. Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;

V. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, respondendo por abuso ou omissão;
VI. Propor à Entidade Mantenedora, juntamente com o Pró-Reitor de 

Planejamento, Operações e Finanças, a contratação de pessoal docente e 

técnico-administrativo;

VII.Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 

pertinentes;

VIII. Resolver os casos omissos neste Regimento "ad referendum" da 

Congregação;

IX. Convocar as eleições para a escolha dos representantes do corpo docente;

X. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento;

XI. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, os Regulamentos e os 

demais atos normativos do Centro Universitário;

XII. Integrar os Colegiados Superiores com direito a voz e a voto.

Art. 19 É atribuição do Vice-Reitor(a) substituir o Reitor(a) em suas faltas e 

impedimentos.

Art. 20 São atribuições do Pró-Reitor de Planejamento, Operações e Finanças:

I. Elaborar, juntamente com o Reitor, o Plano de Negócios e Orçamento Anual;

II. Coordenar e controlar o Plano de Negócios e o Orçamento Anual; 

III. Administrar e controlar as reservas financeiras;



IV. Responder pela administração financeira do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR;

V. Preparar balancetes e demonstrativos de lucros e perdas, bem como o 

relatório anual e as demonstrações financeiras anuais e semestrais do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR; 

VI. Autorizar, quando for o caso, as publicações sempre que estas envolvam 

responsabilidade do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

VII.Cumprir e fazer, no que lhe couber, cumprir as disposições deste Regimento e 

demais normas pertinentes;

VIII. Resolver, no que lhe couber, os casos omissos neste Regimento "ad 

referendum" da Congregação;

IX. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento;

X. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, os Regulamentos e os 

demais atos normativos do Centro Universitário;

XI. Integrar os Colegiados Superiores com direito a voz e a voto.

Art. 21 São atribuições do Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão:

I. Coordenar, como Interlocutor Institucional, junto ao Ministério da Educação, 

planos de desenvolvimento da política de ensino, em todos os níveis de 

ensino;

II. Estabelecer e fixar as diretrizes do ensino, da pesquisa, da extensão e 

assuntos pertinentes à comunidade universitária, nas diversas modalidades de 

ensino, na forma da lei;

III. Aprovar normas complementares às do Regimento Interno sobre processos 

seletivos, currículos, aproveitamento de estudos, estágio supervisionado e 

monografias, avaliação institucional, além de outras matérias de sua 

jurisdição;

IV. Propor a criação, suspensão ou extinção de cursos ou habilitações, nos 

termos da lei;

V. Expedir atos normativos referentes a assuntos acadêmicos, à coordenação 

dos cursos, aos programas de pesquisa e extensão, e à organização e 

funcionamento dos órgãos suplementares;

VI. Propor e liderar eventos de cunho científico-acadêmico;



VII.Propor à Pró-reitoria de Recursos Humanos a contratação ou dispensa de 

professores e coordenadores, quando for o caso, observadas as disposições 

legais; 

VIII. Propor alteração de carga-horária de professores;

IX. Emitir pareceres a respeito do corpo docente e técnico-administrativo, 

estabelecendo as condições de seu afastamento para licença de estudo e 

cooperação técnica;

X. Resolver os casos urgentes ou omissos ouvindo Conselho Superior ou a 

Entidade Mantenedora, quando for o caso, nos termos da legislação;

XI. Aprovar, junto ao Analista de Planejamento e Controle, compras, 

orçamentos, solicitações de material diversas envolvendo valores;

XII. Se reportar ao Conselho Superior Universitário;

XIII. Superintender a Secretaria Acadêmica em todos os seus atos e 

procedimentos;

XIV.  Superintender o Departamento de Registro Acadêmico;

XV. Assinar Diplomas, Certificados e outros documentos institucionais;

XVI. Representar os coordenadores de curso junto à Reitoria;

XVII. Superintender a Secretaria Acadêmica em todos os seus atos e 

procedimentos;

XVIII. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, os Regulamentos e 

os demais atos normativos do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

XIX. Submeter ao CSU os contratos de parceria de Pós-Graduação para 

assinatura;

XX. Coordenar e supervisionar todas as atribuições relacionadas aos Diretores 

da instituição;

XXI. Propor ao Conselho Superior Universitário a contratação ou dispensa de 

funcionários técnicos administrativos;

XXII. Liderar projetos propostos pelo Conselho Superior Universitário visando 

sempre algum ganho administrativo, tais como redução de tarifas e taxas 

etc. 

XXIII. Representar oficialmente, sempre que indicado pelo Reitor, o CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR em eventos e comemorações em 

instituições e órgãos governamentais; 

XXIV. Representar o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, estudar e propor 

alianças estratégicas defendendo os interesses da Faculdade; 

XXV. Proporcionar condições de desenvolvimento às atividades de Relações 

Internacionais, aprovados pela Reitoria; 



XXVI. Integrar os Colegiados Superiores com direito a voz e a voto;

XXVII. Exercer as demais atribuições definidas neste Regimento, na legislação e 

outras que recaiam no âmbito das suas competências.

XXVIII. Exercer as demais atribuições definidas neste Regimento, na legislação 

e outras que recaiam no âmbito das suas competências; resolver os casos 

urgentes ou omissos ouvindo Conselho Superior ou a Entidade Mantenedora, 

quando for o caso, nos termos da legislação;

XXIX. Exercer as demais atribuições definidas neste Regimento, na legislação 

e outras que recaiam no âmbito das suas competências; resolver os casos 

urgentes ou omissos ouvindo Conselho Superior ou a Entidade Mantenedora, 

quando for o caso, nos termos da legislação;

 

Art. 22 São atribuições do Pró-Reitor(a) de Recursos Humanos:

I. Propor as políticas e estratégias de recursos humanos, executar as atividades 

de administração e desenvolvimento de recursos humanos, assessorar na 

melhoria da execução das atividades de suporte administrativo, financeiro e 

acadêmico e no aprimoramento dos processos e da estrutura organizacional 

do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR; 

II. Desenvolver e manter os sistemas de administração de Recursos Humanos;

III. Propor políticas e estratégias e executar as atividades para o desenvolvimento 

profissional dos Recursos Humanos gerenciais e administrativos;

IV. Propor diretrizes e executar as atividades relacionadas à implementação da 

administração de carreiras e salários;

V. Estabelecer, em conjunto com as demais Pró-reitorias, política de benefícios 

sociais e gerenciar as atividades relacionadas à sua implementação;

VI. Implementar e executar atividades relacionadas à promoção da saúde 

ocupacional e à segurança e qualidade do ambiente de trabalho;

VII.Avaliar as necessidades e propor ações e projetos para adequação da 

estrutura organizacional e dos procedimentos de gestão administrativa, 

financeira e acadêmica;

VIII. Promover e estimular a capacitação e qualificação do corpo docente e 

do corpo técnico-administrativo;

IX. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, os Regulamentos e os 

demais atos normativos do Centro Universitário Redentor;

X. Integrar os Colegiados Superiores com direito a voz e a voto.



Art. 23 São atribuições do Pró-Reitor(a) Administrativo:

I. Assessorar o Reitor na elaboração, acompanhamento e revisão do Plano de 

Desenvolvimento Institucional;

II. Assessorar o Pró-Reitor de Operações e Finanças em assuntos 

administrativos, orçamentários e de gestão financeira;

III. Planejar e dirigir os recursos físicos, financeiros e humanos;

IV. Avaliar o desempenho das áreas afins, visando o melhor resultado entre custo 

e benefício;

V. Participar na elaboração do planejamento estratégico do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

VI. Acompanhar a elaboração dos projetos estratégicos, desenvolvendo 

estratégias organizacionais com vistas à perenidade e performance da 

organização;

VII.Manter, consolidar e avaliar a elaboração dos relatórios gerenciais, de 

planejamento e de atividades administrativas e de resultados do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, informando à Reitoria sobre dados 

estratégicos;

VIII. Elaborar e aprovar as propostas de prestação de serviços e respectivos 

contratos, em conjunto com o Departamento Jurídico; 

IX. Assinar e deliberar documentações e contratos; 

X. Responder pela definição das políticas de planejamento e pelas ações de 

desenvolvimento a serem aplicadas em cada uma das atividades de negócios;

XI. Acompanhar a elaboração dos projetos estratégicos, desenvolvendo 

estratégias organizacionais com vistas à perenidade e performance da 

organização;

XII.Propor a criação de novos produtos educacionais juntamente com o corpo 

acadêmico;

XIII. Avaliar e acompanhar os processos de gestão e mudanças que 

envolvam os novos negócios e produtos;

XIV. Coletar e organizar os dados de interesse administrativo e estatístico do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR; 

XV.Assegurar a necessária infraestrutura de apoio às atividades do Centro 

Universitário Redentor;

XVI. Acompanhar o planejamento e execução das obras necessárias;

XVII. Apreciar, quanto aos aspectos administrativos e financeiros, acordos, 

convênios e contratos, para a aprovação da Reitoria; 



XVIII. Aplicar penalidades disciplinares no âmbito de sua competência;

XIX. Proporcionar condições de desenvolvimento às atividades de extensão 

para a comunidade interna e externa, aprovados pela Reitoria; 

XX.Regulamentar, quando necessárias, as deliberações da Reitoria e da 

Mantenedora, na sua área de competência;

XXI. Em caso de ocorrer vacância nos níveis gerenciais e de liderança, 

indicar o nome do substituto;

XXII. Exercer quaisquer outras atribuições na área de sua competência.;

XXIII. Planejar a execução, a infraestrutura relativa a salas, laboratórios, 

biblioteca e outros recursos;

XXIV. Ocupar-se da gestão das Bibliotecas, coordenando a implementação de 

políticas de aquisição, ampliação e conservação do acervo do Centro 

Universitário Redentor, provendo o acervo bibliográfico de acordo com os 

projetos pedagógicos dos cursos e programas oferecidos pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, regulamentando sua utilização e demais 

atividades afins;

XXV. Atuar como instância colaboradora na definição de políticas e na 

execução de atividades administrativas do Centro Universitário Redentor, em 

consonância com as diretrizes da Mantenedora;

XXVI. Buscar a padronização dos processos administrativos entre as 

unidades;

XXVII. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, os 

Regulamentos e os demais atos normativos do Centro Universitário;

XXVIII. Integrar os Colegiados Superiores com direito a voz e a voto.

Art. 24 São atribuições do Chefe de Gabinete do Conselho Superior 

Universitário: 

I. Controle dos atos autorizativos do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, 

atuando como Interlocutor Institucional, junto ao Ministério da Educação, em 

todos os níveis de ensino;

II. Controle dos processos em tramitação no MEC;

III. Controle dos processos relativos ao PROUNI, FIES, CENSO, Avaliações e 

demais processos relacionados ao MEC;

IV. Superintender e auditar a Secretaria Acadêmica em todos os seus atos e 

procedimentos;

V. Assessoria direta ao Conselho Superior Universitário;



VI. Responsabilizar-se pelas atribuições da Procuradoria Institucional (PI);

VII.Superintender e auditar o Departamento de Registro Acadêmico;

VIII. Assessorar à Reitoria e, no que couber, às Pró-Reitorias;

IX. Assessorar ao Departamento de Registro Acadêmico das Unidades do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR quando requisitada;

X. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, os Regulamentos e os 

demais atos normativos do Centro Universitário;

XI. Integrar os Colegiados Superiores com direito a voz e a voto.

CAPÍTULO  VII- DAS DIRETORIAS

Art. 25 Todas as diretorias do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR são 

diretamente subordinadas ao Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Art. 26 São atribuições do Diretor de Unidade, subordinado ao Pró-Reitor de 

Ensino, Pesquisa e Extensão:

I. Administrar e representar a Unidade, em consonância com as diretrizes 

fixadas pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão;

II. Convocar os Coordenadores de Cursos, para alinhar suas ações no âmbito da 

Unidade;

III. Promover a compatibilização das atividades acadêmicas e administrativas da 

Unidade com a dos outros órgãos;

IV. Encaminhar à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão a proposta 

orçamentária de todos os Cursos sob sua administração;

V. Encaminhar semestralmente à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão o 

Relatório de Atividades;

VI. Exercer controle disciplinar sobre docentes, discentes e funcionários técnico-

administrativos que desempenham atividades na Unidade, ouvidas as chefias 

imediatas;

VII.Dirigir a Unidade, coordenar e supervisionar os trabalhos docentes nelas 

realizados e propor as horas-aulas e demais atividades horas-atividades aos 

docentes, após aprovação da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão;

VIII. Administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-

pedagógicas da Unidade, promovendo a integração dessas atividades e 

dessas com as da administração superior;

IX. Convocar reuniões dos Coordenadores;



X. Representar a Unidade em atos públicos, formaturas e colação de grau e nas 

relações com outras instituições acadêmicas, profissionais ou científicas, 

dando ciência à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XI. Sugerir providências referentes aos serviços administrativos da Unidade e 

elaborar relatórios semestrais das atividades da Unidade, para apreciação da 

Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XII.Coordenar e integrar, em nível dos seus cursos e programas, as atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão;

XIII. Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem 

como assiduidade do pessoal docente e seus horários de atividades;

XIV. Autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes 

ao âmbito da Unidade;

XV.Dar atendimento pessoal exclusivo e respeitoso aos discentes e docentes que 

necessitem, encaminhando as soluções aos órgãos ou funcionários 

respectivos, para as devidas providências;

XVI. Propor à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, a contratação 

de docentes e de funcionários técnico-administrativos, conforme necessidades 

da Unidade;

XVII. Auxiliar na supervisão, fiscalização e fomento dos bons serviços e 

atividades da Secretaria, da Biblioteca, dos Laboratórios e dos setores de 

apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão;

XVIII. Zelar e responsabilizar-se pela boa qualidade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e outras desenvolvidas na Unidade, bem como 

supervisionar localmente o processo de avaliação de desempenho dos cursos 

ofertados e de seus agentes;

XIX. Exercer outras atribuições previstas no Regimento Geral, nos 

Regulamento específicos ou em atos normativos internos, ou decorrentes da 

natureza das suas funções;

XX.Liderar eventos do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR que tenham como 

objetivo a divulgação dos cursos de graduação e suas respectivas profissões 

durante o ano letivo;

XXI. Participar ativamente das campanhas de captação de alunos, 

organizando eventos, fazendo contatos, se reportando e trabalhando em 

conjunto com o Conselho Superior;

XXII. Convocar e presidir reuniões de coordenadores;



XXIII. Inserir as coordenações de cursos de modo mais efetivo em todos os 

eventos que venham a ser realizados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR;

XXIV. Juntamente com os coordenadores dos cursos, elaborar o processo de 

seleção dos professores, bem como decidir sobre sua escolha;

XXV. Superintender as atividades de segurança e manutenção dos prédios e 

demais áreas de utilização dos usuários, com seu respectivo pessoal;

XXVI. Responsabilizar-se diretamente por todas as operações administrativas 

que o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR necessita para o seu bom 

funcionamento;

XXVII. Responsabilizar-se pelo bom funcionamento do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR no que diz respeito: treinamento de pessoal, 

atendimento, satisfação do cliente, limpeza.

Art. 27 São atribuições do Diretor de Graduação, subordinado ao Pró-Reitor de 

Ensino, Pesquisa e Extensão:

I. Elaborar o plano semestral de atividades e submetê-lo à aprovação do 

Conselho Superior Universitário;

II. Supervisionar, superintender, dirigir e coordenar todas as atividades 

acadêmicas relacionadas aos cursos da Instituição de Educação Superior (IES);

III. Aprovar a alteração nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, bem 

como acompanhamento da implementação dos mesmos;

IV. Propor e liderar eventos de cunho científico-acadêmico;

V. Superintender a execução do regime didático, zelando pela observância dos 

horários, programas de ensino e pesquisa e demais atividades dos professores e alunos;

VII. Propor alteração de carga-horária de professores;

VIII. Exercer o poder disciplinar que lhe for atribuído por este Regimento, por 

Regimento Interno e por atos especiais que venham a ser elaborados, relativos ao 

comportamento do pessoal docente e dos alunos;

IX. Propor a abertura de processo administrativo, assim como de processos 

sumários para a apuração de infrações disciplinares, nos termos da legislação em vigor, 

designando comissões especiais;

XI. Juntamente com o responsável pela Secretaria Acadêmica, elaborar os 

calendários semestrais e encaminhar para aprovação;



XII. Coordenar os processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, 

maquinários, acervo bibliográfico e de materiais de apoio às atividades didático pedagógicas, 

nos termos da proposta aprovada pelo Analista de Planejamento e Controle;

XIII. Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos 

programas e horários.

XIV. Cumprir e fazer cumprir o Regimento Geral, os Regulamentos e os 

demais atos normativos do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

XV. Integrar os Colegiados Superiores com direito a voz e a voto.

XVI. Se reportar ao Conselho Superior Universitário.

Art. 28 São atribuições do Diretor de EaD, subordinado ao Pró-Reitor de 

Ensino, Pesquisa e Extensão:

I. Representar o EaD em todas as instâncias no Centro Universitário;

II. Propor e manter a infraestrutura do EaD;

III. Designar os integrantes da estrutura do EaD;

IV. Cumprir e fazer cumprir todas as decisões legais e as normas emanadas dos 

órgãos competentes oficiais e institucionais, relativas à EaD no ensino 

Superior;

V. Encaminhar às instâncias superiores propostas e atividades na modalidade a 

distância;

VI. Executar a gestão administrativa das atividades incluídas no orçamento do 

EaD;

VII.Planejar as necessidades de Recursos Humanos para o EaD, quando 

necessário;

VIII. Planejar e supervisionar as atividades acadêmicas do EaD, cumprindo 

e fazendo cumprir o disposto neste regulamento e nas normas legais a ele 

pertinentes;

IX. Manter contato com as comunidades interna e externa do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, com o objetivo de divulgar as ações do EaD e 

estabelecer parcerias e/ou outras formas de cooperação para viabilizar os 

projetos em EaD;

X. Deliberar sobre requerimentos de integrantes da comunidade ao EaD, 

relativos a assuntos para os quais tenha competência, encaminhando os 

demais casos à apreciação e deliberação dos órgãos competentes do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;



XI. Buscar a cooperação técnica, através de convênios e parcerias com outras 

instituições de ensino superior, nacionais ou internacionais visando o 

desenvolvimento e a oferta de atividades na modalidade a distância;

XII.Apresentar à Reitoria relatório das atividades desenvolvidas no EaD e de 

cursos oferecidos à distância, como subsídio à elaboração da proposta 

orçamentária para o exercício subsequente;

XIII. Prestar contas à Reitoria e aos demais órgãos competentes quanto ao 

cumprimento do orçamento do EaD;

XIV. Acompanhar a execução e prestação de contas de convênios, acordos 

e contratos pertencentes do EaD;

XV.Zelar pelo patrimônio do EaD;

XVI. Exercer o poder disciplinar de acordo com Regimento Geral do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

XVII. Cumprir e fazer cumprir este regulamento;

XVIII. Definir, ouvido os órgãos colegiados, o calendário da EaD, sobretudo, a 

definição dos encontros presenciais dos cursos.

Art. 29 São atribuições do Diretor de Pós-graduação, subordinado ao Pró-

Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão:

I. Realizar o planejamento de abertura de novas turmas de pós-graduação em 

todas as modalidades de ensino;

II. Aprovar os projetos pedagógicos dos novos cursos de pós-graduação em todas 

as modalidades de ensino;

III. Elaborar/Supervisionar calendário de abertura dos cursos de pós-graduação 

em todas as modalidades de ensino;

IV. Definir planejamento de marketing do departamento de pós-graduação;

V. Coordenar as atividades operacionais específicas do departamento de pós-

graduação (logística, materiais e outros). As ações em comum com outros 

departamentos deverão ser reportadas a Pró-Reitoria administrativa;

VI. Submeter à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão os contratos de 

parceria para assinatura;

VII.Controlar expedição de Declarações e Certificados de pós-graduação e 

encaminhá-lo para o Departamento de Registro Acadêmico;

VIII. Definir métodos de trabalho do serviço interno de todos os setores de 

pós-graduação e encaminhar ao CSU;



IX. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, os Regulamentos e os 

demais atos normativos do Centro Universitário Redentor.

Art. 30 São atribuições do Diretor de Tecnologia da Informação (TI), 

subordinado ao Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão.

I. Garantir a execução do planejamento estratégico relacionado a Tecnologia de 

Informação (TI);

II. Definir políticas, diretrizes e planos relativos à TI da Instituição;

III. Definir processos e fluxos de informações institucionais;

IV. Definir prioridades na execução de demandas do setor;

V. Coordenar e gerenciar contratos de serviço, suporte e infraestrutura 

institucionais;

VI. Coordenar as atividades do setor e fazer cumprir as finalidades;

VII.  Supervisionar e definir “gerentes” responsáveis pelo setor a fim de realizar 

todas as operações descritas no mesmo;

VIII. Submeter ao Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão orçamento 

para aprovação de compras relacionados ao departamento;

IX. Gerir processos relacionados a Secretaria Acadêmica Digital;

X. Ser responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que 

disponibiliza suporte para essa modalidade de educação e que é de uso 

obrigatório, tanto para docentes, como para discentes das disciplinas 

semipresenciais e/ou à distância;

XI. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, os Regulamentos e os 

demais atos normativos do Centro Universitário Redentor.

CAPÍTULO  VIII- DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Art. 31 O Núcleo Docente Estruturante (NDE), de que trata o presente 

Regimento, é o órgão consultivo da Pró-Reitoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, 

responsável pela concepção, implantação e constante atualização dos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos (PPC) de Graduação. 

Art. 32 O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR terá, por Curso, um Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), constituído de, no mínimo 5 (cinco) docentes, sendo: 

I. O Coordenador do Curso, como seu presidente;



II. 4 (quatro) membros do corpo docente atuante no curso, da área básica e 

profissional, com pelo menos 60% de seus membros com titulação obtida em 

programa de pós-graduação Stricto Sensu, com todos os membros em regime 

de trabalho de tempo integral ou parcial, sendo pelo menos 20% em tempo 

integral.

Art. 33 O NDE reúne-se ordinariamente, uma vez por mês, e 

extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente, por solicitação do Pró-Reitor de 

Ensino, Pesquisa e Extensão ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.

Parágrafo Único - A pauta da reunião do NDE deverá ser encaminhada aos seus 

membros no prazo mínimo de 24 horas, antecedentes à reunião.

Art. 34 São atribuições do NDE:

I. Participar efetivamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto 

Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos, com bases nas 

diretrizes curriculares de cada curso e as orientações de cada conselho 

profissional;

II. Participar efetivamente da construção do perfil profissional do egresso do curso;

III. Participar da revisão e atualização periódica do projeto pedagógico do curso 

para análise e aprovação da Congregação;

V. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico.

Art. 35 São atribuições do Coordenador do Curso, enquanto Presidente do 

NDE:

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;

II. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;

III. Encaminhar as deliberações do NDE;

IV. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE 
e um membro do mesmo para secretariar e lavrar as atas;

V. coordenar a integração do NDE com o Colegiado de Curso e outros 

departamentos da Instituição.

CAPÍTULO  IX- DO COLEGIADO DE CURSO



Art. 36 O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR terá, por Curso, um 

colegiado constituído de: 

I. Coordenador do curso, seu Presidente;

II. 4 (quatro) professores do curso, eleitos por seus pares;

III. 1 (um) representante do corpo discente, eleito pelos seus pares.

Art. 37 O Colegiado de Curso é presidido pelo coordenador do curso, 

substituído em suas faltas e impedimentos, pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Art. 38 O Colegiado reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário 

escolar, e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente do Colegiado, por iniciativa 

própria, por solicitação do Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão ou a requerimento de 

1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 39 Compete ao Colegiado de Curso:

I. Avaliar os programas e planos de ensino das suas disciplinas;

II. Propor a admissão de monitor;

III. Coordenar e supervisionar os planos e atividades didático-pedagógicas do 

curso;

IV. Coordenar o planejamento, elaboração, execução e acompanhamento 

pedagógico do Curso, propondo, se necessário, as devidas alterações; 

V. Emitir parecer em projetos de ensino, pesquisa e extensão vinculados à 

coordenadoria do curso; 

VI. Elaborar projetos de ensino, pesquisa e de extensão e executá-las depois de 

aprovados pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão;

VII.Exercer as demais atribuições que lhes sejam previstas em lei e neste 

Regimento.

CAPÍTULO  X- DO COORDENADOR DE CURSO

Art. 40 São atribuições do Coordenador Acadêmico enquanto Presidente do 

Colegiado:

I. Representar o Colegiado junto às autoridades e órgão do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

II. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado;



III. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como 

a assiduidade dos professores;

IV. Apresentar, semestralmente, ao Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

relatório de suas atividades e das do seu Colegiado;

V. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento.



Art. 41 São atribuições do Coordenador Acadêmico do Curso enquanto Diretor 

do Curso:

I. Participar ativamente do Processo Seletivo da Faculdade, acompanhando a 

classificação, a divulgação dos resultados, o processo de matrícula e o 

preenchimento das vagas;

II. Acompanhar a chegada dos alunos no primeiro dia de aula;

III. Apresentar o curso, seus objetivos, concepção, perfil, habilidades, grade 

curricular e corpo docente;

IV. Participar da indicação do corpo docente para o curso à Direção de 

Graduação;

V. Elaborar, em conjunto com o NDE, o projeto pedagógico do  curso, de acordo 

com as diretrizes do Ministério da Educação, sendo responsável pela 

atualização do mesmo e sua vinculação com o mercado de trabalho;

VI. Responsabilizar-se pela implementação de metodologias de ensino-

aprendizagem que proporcionem o crescimento, bem como o desenvolvimento 

da capacidade crítica e criativa, a articulação teoria e prática mediante a 

utilização das mais diversas técnicas didático-pedagógicas; 

VII.Supervisionar a aplicação do Plano de Ensino e Aprendizagem (PEA) no 

ambiente de aprendizagem;

VIII. Orientar o corpo docente nas dificuldades encontradas, principalmente 

no que diz respeito ao aspecto pedagógico de cada disciplina;

IX. Procurar substituto para o professor que irá faltar ou licenciar-se;

X. Atender o aluno quando solicitado;

XI. Dar atendimento pessoal exclusivo e respeitoso aos discentes;

XII.Tomar atitudes disciplinares com relação ao corpo docente e corpo discente 

quando necessário, de acordo com o previsto neste Regimento;

XIII. Encaminhar professores e alunos ao CASA – Coordenadoria de Apoio 

e Suporte ao Aluno, quando demandado;

XIV. Observar, acompanhar e orientar os alunos do curso;

XV.Entrevistar cada aluno que solicite trancamento/cancelamento de matrícula, 

encaminhando ao CASA com vistas ao levantamento dos motivos que o 

levaram a isso;

XVI. Implementar ações para a correção dos aspectos críticos e para o 

aproveitamento dos aspectos positivos;

XVII. Acompanhar junto ao corpo docente a elaboração das avaliações 

realizadas em classe, para verificar se estão dentro dos padrões dos 



conteúdos trabalhados e se obedecem às regras estabelecidas no PEA e no 

Regimento da Instituição;

XVIII. Avaliar, ao final de cada período, o desenvolvimento dos conteúdos 

ministrados;

XIX. Implementar estratégias que incrementem o nível de aprendizado dos 

conteúdos ministrados relativos às disciplinas ministradas;

XX.Discutir com o corpo docente o resultado das avaliações realizadas por 

período;

XXI. Participar ativamente do processo de Avaliação Institucional;

XXII. Ser o divulgador do curso, dominando os seus diferenciais e vinculando 

o curso aos anseios e desejos do mercado;

XXIII. Participar das reuniões de coordenadores;

XXIV. Estar presente no CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR e na 

atividade específica, em dias e horários conforme acordados com a Pró-

Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XXV. Participar ativamente das campanhas de captação de alunos, 

organizando eventos, fazendo contatos, se reportando e trabalhando em 

conjunto com o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão.

XXVI. Apoiar os docentes e discentes do Centro Universitário Redentor no 

desenvolvimento de disciplinas semipresenciais desenvolvidas no limite de até 

20% (vinte por cento) da carga horária total do curso de graduação, nos 

termos da legislação em vigor.

Art. 42 São atribuições do Coordenador Administrativo do Curso:

I. Acompanhar e orientar o processo de inscrição em disciplinas dos alunos 

rematriculados;

II. Acompanhar os novos alunos em visita à Instituição, apresentando os 

ambientes de trabalho (salas de aula, biblioteca, laboratórios, convívio 

acadêmico, e outros) e, se possível, apresentar pessoalmente os professores, 

a cada primeiro dia de aula de cada disciplina;

III. Responsabilizar-se pela padronização dos Planos de Ensino e Aprendizagem 

(PEA), objetivando o conceito de organização no sentido micro e macro;

IV. Supervisionar o trabalho docente, principalmente quanto a horário, 

cumprimento das tarefas administrativas e calendário escolar;

V. Verificar, quinzenalmente, o diário de classe de cada professor, para saber se 

o conteúdo ministrado está de acordo com as ementas propostas;



VI. Acompanhar o trabalho de Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), quando houver;

VII.Acompanhar notas e frequência de alunos para análise didática junto ao corpo 

docente;

VIII. Levantar, junto aos registros acadêmicos, os resultados das avaliações, 

da frequência, dos índices de evasão, dos trancamentos e cancelamentos, 

com o intuito de acompanhar o desempenho do corpo discente;

IX. Analisar mensalmente os conteúdos trabalhados nos ambientes de 

aprendizagem;

X. Elaborar o calendário de avaliação do curso.

Art. 43 São atribuições do Coordenador do Curso de Direito enquanto 

Procurador da República:

Parágrafo 1°. As atribuições do Coordenador do Curso, conforme exposto acima, 

não são aplicadas, todas elas, ao curso de Graduação em Direito. O Coordenador do Curso 

de Graduação em Direito, levando-se em consideração o inteiro teor da Resolução n° 73, de 

15 de junho de 2011, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, só exercerá, entre 

as atribuições destacadas acima, atribuições acadêmicas, cabendo ao assessor 

administrativo da Coordenação Acadêmica do Curso de Direito o exercício de todas as 

atribuições administrativas.

Parágrafo 2°. Entre as atribuições destacadas acima, serão consideradas 

atribuições acadêmicas apenas as que inserirem nas de natureza formadora e 

transformadora, como o acompanhamento e a promoção do Projeto Pedagógico do Curso de 

Direito, a formação e orientação de professores, a articulação entre corpo docente e discente 

para a formação do ambiente acadêmico participativo, a iniciação científica, a orientação de 

acadêmicos, a promoção e a orientação da pesquisa e outras ações relacionadas diretamente 

com o processo de ensino e aprendizagem.

Art. 44 No caso dos cursos que não têm Coordenador Administrativo, as suas 

funções serão exercidas pelo Coordenador Acadêmico.

Art. 45 São atribuições do Coordenador do Curso de Pós-Graduação:

I. Dirigir e superintender a administração do Curso sob sua coordenação; 



II. Cumprir carga horária estabelecida pela Direção de Pós-Graduação, a fim de 

dar suporte aos corpos docente e discente; 

III. Coordenar e supervisionar a execução do Curso de Pós-Graduação; 

IV. Representar o Curso em atos públicos e nas relações com outras instituições; 

V. Obter recursos que visem ao suporte, expansão ou desenvolvimento das 

atividades do Curso que representa; 

VI. Supervisionar os professores orientadores nas orientações e os trabalhos de 

conclusão de curso e selecionar os professores orientadores que farão a 

correção dos trabalhos; 

VII.Zelar pela gestão do Projeto Pedagógico do Curso, ou seja, pelo cumprimento 

e atualização permanente de currículos, ementas, conteúdos programáticos e 

material didático; 

VIII. Auxiliar no processo de recrutamento e seleção docente; 

IX. Estabelecer interface efetiva e regular com o corpo discente e docente, 

acompanhando e zelando pelo bom andamento do Programa ou Curso;

X. Zelar pela observância deste Regulamento e de mais normas instruídas por 

órgãos competentes.

CAPÍTULO  XI- DA BIBLIOTECA

Art. 46 Os serviços da Biblioteca são dirigidos por um (a) Bibliotecário (a) e por 

auxiliares indicados pelo Conselho Superior Universitário e contratados pela Entidade 

Mantenedora.

Art. 47 A Biblioteca é organizada segundo os princípios mais modernos de 

biblioteconomia, com recursos informatizados e, quanto ao seu funcionamento, rege-se por 

um Regulamento, aprovado pela Congregação.

Art. 48 A divulgação dos trabalhos didáticos, culturais e demais publicações 

são promovida pela Biblioteca, de acordo com a indicação dos Coordenadores dos cursos.

Art. 49 A Biblioteca funciona diariamente, durante o período de aulas e 

trabalhos escolares, em tempo integral.

Art. 50 Ao responsável pela Biblioteca compete:



I. Coordenar os serviços da Biblioteca e dos seus funcionários;

II. Zelar pela conservação dos livros e de tudo quanto pertencer à Biblioteca;

III. Organizar as listas de catálogos e fichários, segundo sistemas que estiverem 

em uso nas bibliotecas congêneres;

IV. Propor à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão a aquisição de obras e 

assinaturas de publicações e periódicos, dando preferência às que se ocupem 

de matérias ensinadas no CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR e 

procurando sempre completar as obras e coleções existentes, mediante 

consultas aos coordenadores de cursos e docentes interessados;

V. Organizar um catálogo anual de referência bibliográfica para os cursos do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, remetendo-os aos membros do 

Corpo Docente;

VI. Prestar informações à Reitoria e à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, bem como aos professores sobre as novas publicações, juntamente 

com catálogos das principais livrarias sempre que possível e oportuno;

VII.Expedir, no final do período letivo de cada exercício, um formulário impresso 

aos Coordenadores de Cursos, que facilite a indicação de obras e publicações 

necessárias às respectivas disciplinas que a Biblioteca ainda não possua, ou 

que deverão constar dos planos de ensino;

VIII. Organizar e remeter à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão os 

relatórios dos trabalhos da Biblioteca;

IX. Responsabilizar-se pelo atendimento solícito e digno a todos os usuários da 

Biblioteca;

X. Elaborar as estatísticas sobre a utilização, retiradas e frequência dos usuários 

à biblioteca, nos termos solicitados pelo Coordenador de Curso ou pelo Pró-

Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XI. Dirigir e treinar toda comunidade acadêmica quanto à utilização a Biblioteca 

Virtual bem como oferecer subsídios a Coordenação de Curso para 

atualização das Bibliografias Básicas e/ou Complementares;

XII.Confeccionar o Plano de Contingência da Biblioteca e submeter à aprovação 

do Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XIII. Apreciar e providenciar as devidas adequações no acervo oriundas das 

adequações de bibliografias efetuadas pelos NDEs dos Cursos;

XIV. Acompanhar as contratações e respectivas atualizações das bibliotecas 

virtuais, participando a comunidade acadêmica em tempo real dos recursos de 

acessibilidade metodológica disponíveis.



CAPÍTULO  XII- DA SECRETARIA ACADÊMICA

Art. 51 O(a) responsável pela Secretaria Acadêmica do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR é designado pelo Conselho Superior Universitário, ouvida a 

Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos termos deste Regimento e tem como 

atribuições:

I. Organizar os serviços da Secretaria, concentrando nela a escrituração do 

estabelecimento, a qual deverá ser mantida rigorosamente atualizada e 

conferida;

II. Organizar e manter a guarda do arquivo de modo que se assegure a 

preservação dos documentos escolares e se atenda, prontamente, a qualquer 

pedido de informação ou esclarecimento de interessados, da Reitoria e Pró-

Reitorias e órgãos reguladores;

III. Cumprir os despachos legais pertinentes da Reitoria e Pró-Reitorias;

IV. Superintender e fiscalizar os serviços da Secretaria Geral, das Secretarias 

Setoriais, fazendo distribuição equitativa dos trabalhos pelos auxiliares;

V. Redigir e fazer expedir toda correspondência oficial do estabelecimento;

VI. Redigir e subscrever os editais de chamada para exame e matrículas, os quais 

serão publicados de ordem da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão;

VII.Manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, regimentos, instruções, 

despachos, ordens de serviços e livros de escrituração;

VIII. Apresentar à Reitoria e Pró-Reitorias, em tempo hábil, todos os 

documentos que devem ser visados ou assinados;

IX. Subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas de aproveitamento, de 

provas ou exames, e relações de faltas ou frequências para conhecimento dos 

alunos;

X. Comunicar ao setor financeiro, para fins de registro e governo, imediatamente 

após a escrituração, as séries, bem como os números atribuídos a alunos que 

sejam matriculados e daqueles que tenham sido transferidos;

XI. Organizar as sessões solenes de Colação de Grau.

XII.Realizar a manutenção e alimentação da Secretaria Virtual do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR.



Parágrafo único. A Secretaria Acadêmica, que poderá ter órgãos de apoio 

setoriais ou postos de atendimento, é vinculada hierárquica e funcionalmente à Reitoria e Pró-

Reitorias.

Art. 52 Aos escriturários e seus auxiliares compete executar os serviços da 

Secretaria que lhes forem distribuídos pelo Secretário(a), bem como atender com solicitude, 

às solicitações da Reitoria e Pró-Reitorias, além das recomendações e observações feitas no 

interesse do aprimoramento da qualidade do serviço prestado.

CAPÍTULO  XIII- DO REGISTRO ACADÊMICO

Art. 53 O (a) responsável pelo Departamento de Registro Acadêmico do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é designado pelo Conselho Superior Universitário, 

nos termos deste Regimento e tem como atribuições:

I. Analisar os documentos pessoais e acadêmicos enviados pela Secretaria 

Acadêmica;

II. Montar os processos e registrar nos livros competentes;

III. Confeccionar certificados e diplomas;

IV. Registrar diplomas;

V. Publicar no Diário Oficial da União, bem como no site no CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, as relações de formandos em consonância 

com respectivas atas de colações

VI. Guardar e controlar os certificados e diplomas registrados ou inutilizados.

CAPÍTULO  XIV- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Art. 54 O (a) diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é designado pelo Conselho Superior Universitário, 

nos termos deste Regimento e tem suas atribuições definidas em Item Anterior.

Art. 55 O setor de TI do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é composto 

pelas seguintes áreas:

I. Infraestrutura;

II. Suporte;

III. Desenvolvimento.

Art. 56 Compete à área de Infraestrutura:



I. Planejar e gestionar recursos e serviços de infraestrutura de TI;

II. Realizar o monitoramento dos sites e sistemas institucionais;

III. Administrar e realizar o monitoramento dos servidores (físicos e em nuvem), 

garantindo a ininterruptibilidade dos mesmos;

IV. Realizar o monitoramento dos serviços de backup;

V. Desenvolver políticas e realizar auditoria de segurança das informações, 

visando a segurança a níveis de dados, acessos, e da continuidade dos 

serviços dos Sistemas de Informação;

VI. Desenvolver políticas e realizar auditoria de desempenho;

VII.Ser responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e sua 

integração junto ao sistema acadêmico;

VIII. Elaborar estratégias e procedimentos de contingências.

Art. 57 Compete à área de Suporte:

I. Promover suporte aos recursos e serviços de TI, bem como a todo parque de

computadores, servidores, telefonia (central-telefônica), dispositivos wireless, 

impressoras, sistemas de monitoramento, backup e armazenamento;

II. Suporte em nível de usuários (funcionários, alunos, professores e 

colaboradores), atendendo demandas de instalação e configuração de 

hardware e softwares de operação;

III. Atuar na triagem das demandas de suporte ao software de gestão ERP, 

abrindo chamada de atendimento quando necessário;

IV. Realizar manutenção da rede intranet e internet com apoio da área de 

Infraestrutura;

V. Organizar e controlar o patrimônio tecnológico institucional, atualizado o 

inventário de todo o parque tecnológico (hardware/software);

VI. Trabalhar de forma preventiva na manutenção dos equipamentos 

tecnológicos, realizando periodicamente visita aos setores para verificar as 

condições dos computadores, bem como garantir o bom funcionamento dos 

mesmos;

VII.Coordenar e desenvolver as ações de apoio aos laboratórios de informática;

VIII. Atuar em conjunto com os demais colaboradores do segmento, a fim de 

suprir em horários que não são cobertos pelos mesmos.

Art. 58 Compete à área de desenvolvimento (Núcleo de Desenvolvimento de 

Sistemas):



I. Desenvolver, implementar, alimentar informações, reprogramar todas as 

soluções de sistemas institucionais, incluindo o site do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, sistemas de inscrição, apoio, processos, 

dentre outros.

II. Colaborar na manutenção de conteúdo relativos aos sistemas tecnológicos 

institucionais.

III. Operacionalizar demandas de extração de dados solicitados pelos segmentos 

administrativos.

CAPÍTULO  XV- COORDENADORIA DE APOIO E SUPORTE AO ALUNO

Art. 59 O(a) responsável pelo CASA (Coordenadoria de Apoio e Suporte ao 

Aluno) do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é subordinado ao Pró-Reitor de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, nos termos deste Regimento e tem como atribuições:

I. Coordenar as atividades do setor e fazer cumprir as finalidades;

II. Supervisionar e definir responsáveis pelo setor a fim de  realizar todas as 

operações descritas no mesmo;

III. Promover o acolhimento estudantil; 

IV. Trabalhar a captação;

V. Planejar, desenvolver e fomentar a gestão da permanência;

VI. Reduzir a evasão;

VII.Dar atendimento social, psicológico e psicopedagógico aos docentes e 

discentes;

VIII. Organizar e supervisionar a capacitação continuada aos docentes;

IX. Organizar e supervisionar os programas de nivelamento, visando à 

recuperação de deficiências do ensino médio;

X. Apoiar para solucionar qualquer tipo de necessidade envolvendo outros 

setores da instituição;

XI. Organizar ações de acesso, permanência e participação à Comunidade 

Acadêmica dos discentes com necessidade de atendimento diferenciado;

XII.Mapear e monitorar o egresso no Mercado de Trabalho, oferecendo-os 

oportunidades de formação continuada;

XIII. Organizar e supervisionar o programa de Monitoria;



TITULO III- DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

CAPÍTULO  I- PROGRAMAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Seção I- DO ENSINO

Art. 60 Os cursos de graduação, abertos aos portadores de certificados ou 

diploma de conclusão dos estudos do ensino médio, ou equivalente, que hajam obtidos 

classificação em Processo Seletivo (Vestibular ou equivalente), destinam-se à formação 

profissional de nível superior.

Art. 61 O ensino, atividade básica do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, 

abrangerá os seguintes cursos e programas:

I. de graduação, bacharelado, licenciatura e tecnólogo, abertos a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e que atendam aos requisitos estabelecidos 

pelos órgãos competentes;

II.  de pós-graduação, compreendendo os níveis de doutorado, mestrado, 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação ou equivalente e que atendam às exigências estabelecidas pelos órgãos 

competentes;

III. de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

em cada caso pelos órgãos competentes.

Parágrafo 1°. O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR ministrará cursos 

presenciais e à distância, de acordo com a legislação pertinente.

Parágrafo 2°. Aos alunos regulares é assegurada a orientação acadêmica 

sistemática, na forma definida neste Regimento Geral e nas resoluções do Conselho Superior 

Universitário.

Parágrafo 3°. A elaboração, a organização e as formas de execução das 

atividades de ensino serão definidas neste Regimento Geral.

Art. 62 Os cursos de graduação têm como objetivo a formação de profissionais 

aptos a superar as expectativas dos parceiros e mercado.



Art. 63 Os programas de pós-graduação têm como objetivo especialização de 

profissionais de alto nível.

Art. 64 Os cursos de extensão e afins terão os objetivos, a organização, a 

estrutura e as exigências definidas na legislação em vigor.

Parágrafo Único - As disposições referentes a esses cursos de extensão e afins 

deverão ser estabelecidas em documento próprio registrado na Coordenação responsável e 

aprovada pela Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Art. 65 Cabe à Unidade de Ensino assegurar o desenvolvimento do ensino, e 

consignar em seu orçamento recursos para esse fim.

Seção II- DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

Art. 66 Os cursos de graduação ministrados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR habilitam à obtenção de diploma capaz de assegurar privilégios e direitos para o 

exercício de profissão regulamentada.

Art. 67 Os cursos de graduação devem ser organizados de forma a atender:

I. À difusão de todas as formas de conhecimento teórico e prático, em suas 

múltiplas áreas;

II. À formação de pessoas capacitadas ao exercício da investigação, bem como à 

formação de profissionais para o magistério e os demais campos de atividade nas áreas 

científicas, tecnológicas, políticas, sociais, culturais e desportivas;

III. À diversificação de ocupações, ao mercado de trabalho e à procura de 

educação de nível superior;

IV. Às diretrizes curriculares e às condições de duração fixadas pela legislação 

pertinente;

V. Ao progresso dos conhecimentos, à demanda e às peculiaridades das 

profissões, mediante a complementação das diretrizes curriculares.

Art. 68 Os cursos de graduação serão criados, bem como desmembrados ou 

extintos os existentes, por deliberação do Conselho Superior Universitário, ouvida a 

respectiva Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão.



Parágrafo Único. O projeto de criação deverá conter obrigatoriamente a 

organização da Coordenação do Curso e a autorização das Unidades Acadêmicas e demais 

órgãos envolvidos, quanto à utilização de seu pessoal, equipamentos, instalações e material.

Art. 69 A matriz curricular de cada curso de graduação, integrado por 

disciplinas e práticas com a seriação estabelecida, cargas horárias respectivas, duração total 

e prazos de integralização encontra-se formalizado no Projeto Pedagógico de cada curso.

Parágrafo único. A integralização da matriz curricular, correspondendo às 

orientações das diretrizes curriculares de cada curso, habilita à obtenção do diploma, 

conforme a legislação em vigor.

Art. 70 Entende-se por Unidade Curricular (UC) um conjunto homogêneo e 

delimitado de conhecimentos e/ou técnicas correspondentes a um programa de estudos e 

atividades, que se desenvolvem em determinado número de horas-aula, distribuídas ao longo 

do semestre letivo.

Parágrafo 1°. O programa de cada UC, sob a forma de Plano de Ensino e 

Aprendizagem (PEA), é elaborado pelo respectivo professor e aprovado pelo Colegiado de 

Curso.

Parágrafo 2°. É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária 

estabelecidos no PEA de cada UC.

Parágrafo 3°. A duração da hora-aula não poderá ser inferior a 45 (quarenta e 

cinco) minutos, nos turnos matutino, vespertino e noturno, respeitando a carga-horária dos 

cursos, contabilizadas em horas de 60 (sessenta) minutos.

Parágrafo 4°. As UC comuns, que seguirem programas compatíveis, poderão ser 

ministradas em conjuntos aos diversos alunos dos cursos ministrados pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Art. 71 Entre períodos letivos regulares, poderão ser ofertadas UC com os 

mesmos programas regulares, mediante exigências iguais de conteúdos, cargas horárias, 

trabalhos escolares e critérios de aprovação, com critérios específicos de oferta, objetivando a 

utilização de recursos materiais e humanos disponíveis, exclusivamente em janeiro, com 

aprovação da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Seção III- DOS PROGRAMAS DE PÓS- GRADUAÇÃO



Art. 72 Os cursos de pós-graduação, constituídos por ciclos de atividades 

regulares que visam a aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação e desenvolver 

a capacidade criadora, são constituídos pelos cursos de aperfeiçoamento e de especialização 

(pós-graduação lato sensu) e os de doutorado e de mestrado (pós-graduação stricto sensu). 

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento poderão ser 

ministrados exclusivamente pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR ou através de 

convênios firmados com outras instituições públicas ou privadas.

Art. 73 Ao Conselho Superior Universitário cabe regulamentar a criação e a 

organização de cursos de pós-graduação lato sensu. 

Art. 74 Ao Conselho Superior Universitário cabe a criação de cursos de 

doutorado e de mestrado (pós-graduação stricto sensu), cabendo a CAPES ou demais órgãos 

do governo a regulação, autorização e recomendação.

Art. 75 Os programas de pós-graduação obedecerão às seguintes prescrições 

básicas relativas à sua organização:

I. Oferta de elenco variado de disciplinas, possibilitando opção pelo aluno;

II. Programas de trabalho flexíveis, permitindo liberdade de iniciativa do aluno, 

com assistência de um orientador;

III. Designação por área definida do conhecimento ou, quando de natureza 

multidisciplinar, por denominação específica.

Art. 76 Os cursos de pós-graduação stricto sensu caracterizam-se pela 

integração plena de ensino, criação intelectual e flexibilidade na composição do programa de 

estudos do aluno. 

Parágrafo 1°. O curso de doutorado e de mestrado objetiva formar profissionais de 

alto nível, para que possam atuar como pesquisadores e/ou profissionais especializados e 

como docentes em cursos de graduação e pós-graduação.

Art. 77 Os cursos de pós-graduação lato sensu, orientados pelos princípios 

básicos da educação permanente, têm como objetivos:

I. Especializar, aperfeiçoar ou atualizar graduados em nível superior;



II. Aprimorar o conhecimento para o melhor exercício da profissão;

III. Permitir o domínio científico ou técnico de uma área limitada do saber.

Art. 78 Os programas de pós-graduação serão criados, bem como 

desmembrados ou extintos, por deliberação do Conselho Superior Universitário, ouvida a Pró-

Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e Diretoria de Pós-graduação.

Parágrafo Único. O projeto de criação deverá conter obrigatoriamente a 

organização da Coordenação do Programa e a autorização das Unidades e demais órgãos 

envolvidos, quanto à utilização de seu pessoal, equipamentos, instalações e material.

Art. 79 Os cursos de pós-graduação são abertos a candidatos diplomados que 

preencham os requisitos estabelecidos pelo Projeto Pedagógico do Curso. 

Parágrafo 1°. O processo seletivo para ingresso em curso de pós-graduação é 

normatizado no projeto pedagógico do curso, cabendo ao Conselho Superior Universitário 

estabelecer as exigências gerais.

Parágrafo 2°. No ato da matrícula, os alunos deverão apresentar os seguintes 

documentos:

a. Carteira Profissional expedida por órgão criado por Lei Federal (Lei n o 6.206 

de 07/05/75 – art. 1o) ou CI e CPF;

b. Diploma de graduação (em curso reconhecido / autorizado pelo MEC); 

c. Certidão de Registro Civil (Lei n o   10.406 (Código Civil), de 10/01/02 – art.9 o, 

I);

d. Quitação / Documento Militar (Lei n o 4.375, de 07/08/64 – art. 74, “d”);

e. Quitação Eleitoral (Lei n o 4.737, de 15/07/65 – art, 7 o, § 1 o, VI).

Art. 80 Cada programa de pós-graduação é designado por área definida do 

conhecimento ou, quando de natureza multidisciplinar, por denominação específica. 

Art. 81 Quando pertencentes à mesma área do conhecimento, os cursos de 

doutorado e de mestrado devem compor um mesmo programa. 

Art. 82 A coordenação didático-científica dos programas de pós-graduação lato 

sensu fica a cargo do Departamento de Pós-Graduação. 



Art. 83 Cada programa de pós-graduação stricto sensu tem um Coordenador e 

Colegiado de Curso. Compete ao Coordenador do programa de pós-graduação stricto sensu 

gerenciar as atividades do programa e representá-lo junto ao Colegiado do Curso, do qual é 

membro nato, junto às instâncias internas pertinentes e às agências de fomento.

Art. 84 O aluno de curso regular de pós-graduação stricto sensu tem um 

Professor Orientador escolhido entre os professores orientadores de dissertação ou tese, 

segundo o regulamento do curso. 

Art. 85 Cabe ao Conselho Superior Universitário estabelecer os prazos 

mínimos e máximos para a conclusão de cursos de doutorado e de mestrado, bem como 

regulamentar o trancamento de matrícula de acordo com a legislação vigente.

 

Art. 86 A Pró-Reitoria dos cursos de pós-graduação lato sensu e/ou stricto 

sensu pode autorizar o aproveitamento de disciplinas cursadas com aprovação em cursos de 

pós-graduação, de outras instituições, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos 

créditos em disciplinas do curso, e até o limite de 50%, em cursos ministrados pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR. 

Art. 87 O regulamento de cada curso de pós-graduação stricto sensu 

estabelece os créditos correspondentes às disciplinas e aos limites integralizáveis por 

período. 

Art. 88 Para obter o grau de Doutor ou de Mestre, o aluno deve completar com 

aprovação o número mínimo de créditos estabelecido para o curso e obter a aprovação de 

sua dissertação ou tese.

Parágrafo único.   A dissertação de doutorado e de mestrado é julgada por uma 

Banca Examinadora, aprovada conforme regulamentação estabelecida pelo Colegiado do 

Curso mediante a Portaria do Conselho Superior Universitário. 

Art. 89 A Banca Examinadora de dissertação ou de tese deve atribuir uma das 

seguintes menções: Aprovação ou Reprovação. 



Art. 90 O aluno do curso de pós-graduação stricto sensu pode requerer 

certificado de especialização após haver cursado o total de 24 créditos equivalentes à carga 

de 360 (trezentas e sessenta) horas de atividades, atendidas as demais normas pertinentes. 

Art. 91 O requerimento de certificado de pós-graduação deverá ser protocolado 

no Registro Acadêmico até dois anos após o término das atividades docentes, sob pena de 

perda do direito à certificação, devendo no ato estarem preenchidos todos os critérios 

acadêmicos exigidos no Projeto Pedagógico do Curso.

CAPÍTULO  II- DA PESQUISA

Art. 92 O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR incentiva a pesquisa, nos 

cursos de doutorado e de mestrado, através de concessão de auxílio para a execução de 

projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de pessoal pós-graduado, 

promoção de congressos, intercâmbio com outras instituições, divulgação dos resultados das 

pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance, dentro dos recursos financeiros 

liberados pela Entidade Mantenedora.

Parágrafo 1°. Os projetos de pesquisa são coordenados pela Comissão de 

Pesquisa;

Parágrafo 2°. A comissão de pesquisa é constituída por ato do Conselho Superior 

Universitário, que define os componentes e suas atribuições.

CAPÍTULO  III- DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Art. 93 Os cursos de extensão destinam-se ao público em geral, com os 

objetivos de criação e de difusão de conhecimentos, de atualização, de aperfeiçoamento ou 

de especialização científica, tecnológica, cultural e profissional.

Parágrafo único.   Os cursos de extensão podem ser oferecidos em nível de 

graduação ou pós-graduação ou de ensino fundamental, médio ou técnico, conforme seus 

objetivos e conteúdo em modalidade presencial e/ou à distância.

Art. 94 Os cursos de extensão serão aprovados pelas Reitorias por propostas 

dos responsáveis pela sua implementação.



Parágrafo único. O projeto de criação do curso deverá conter, obrigatoriamente, 

os objetivos, as atribuições e as competências do responsável, a organização e o 

funcionamento das atividades e a autorização da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e 

Extensão quanto à utilização de seu pessoal, equipamentos, instalações e material.

Art. 95 Cada curso de extensão terá como responsável um docente ou técnico 

administrativo.

TITULO IV- DO REGIME ESCOLAR

CAPÍTULO  I- DO ANO LETIVO

Art. 96 O ano letivo, independente do ano civil, abrange, no mínimo, 200 

(duzentos) dias, distribuídos em dois períodos letivos regulares, cada um com, no mínimo, 

100 (cem) dias de atividades escolares efetivas, não computados os dias reservados a 

exames finais.

Parágrafo 1°. O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se 

completem os dias letivos previstos, bem como para o integral cumprimento do conteúdo e 

carga horária estabelecidos nos programas das disciplinas nele ministradas.

Parágrafo 2°. As atividades do Internato em Medicina deverão ser integralizadas 

em horas, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso, bem como Lei de 

Estágio vigente (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008).

Art. 97 As atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR são 

escalonadas semestralmente em calendário escolar, do qual constará, pelo menos, o início e 

o encerramento dos períodos de matrícula, dos períodos letivos e, nestes, dos períodos de 

exames.

Parágrafo único. Para o curso de Medicina, considerando os períodos de 

processos seletivos para Residências Médicas, o calendário acadêmico pode ter flexibilizadas 

as datas de colações de grau.

CAPÍTULO  II- DO PROCESSO SELETIVO



Art. 98 O Processo Seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos 

candidatos e a classificá-los, dentro do limite de vagas oferecidas.

Parágrafo 1°. As vagas oferecidas para cada curso, são as autorizadas pelo 

Órgão Regulamentador e se encontram registradas no Projeto Pedagógico de cada Curso.

Parágrafo 2°. As inscrições para o Processo Seletivo são abertas em Edital, do 

qual constarão os cursos e habilitações oferecidas com as respectivas vagas, os prazos de 

inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação das provas, os critérios de 

classificação e desempate e demais informações úteis aos candidatos.

Parágrafo 3°. O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR designará no Edital 

constante do parágrafo anterior, o número de vagas por curso destinadas aos participantes do 

ENEM ou instrumento que o substitua. 

Art. 99 O Processo Seletivo, idêntico para todos os cursos e modalidades, 

abrangerá conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do Ensino Médio, sem 

ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados na forma disciplinada pela 

Comissão de Vestibular, respeitando a Legislação em vigor conforme previsto no artigo 51 da 

LDB.

Art. 100 A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, 

sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis 

mínimos estabelecidos pela Comissão de Vestibular.

Parágrafo 1°. A classificação obtida é válida para matrícula de acordo com o 

previsto no edital do processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato deixar 

de requerê-lo ou em o fazendo não apresentar a documentação regimental completa, dentro 

dos prazos fixados.

Parágrafo 2°. Na hipótese de restaram vagas não preenchidas, o CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR poderá realizar novo Processo Seletivo, ou nelas poderão ser 

recebidos alunos transferidos de outros cursos ou instituições ou portadores de diploma de 

graduação em nível superior, devidamente registrado.

Art. 101 O Processo Seletivo é organizado e feito realizar pela Comissão de 

Vestibular designada pelo Conselho Superior Universitário.



Parágrafo único. Compete à Comissão de Vestibular a coordenação do Processo 

Seletivo, a elaboração e julgamento das provas e aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 102 Não são admitidos pedidos de revisão de provas e recursos contra a 

classificação.



CAPÍTULO  III- DA MATRÍCULA

Art. 103 A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação o 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, realizar-se-á na Secretaria Acadêmica, em prazos 

estabelecidos no calendário escolar, instruído o requerimento com a seguinte documentação:

a. Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Diploma de Graduação ou 

equivalente;

b. Histórico Escolar do Ensino Médio, do Ensino Superior ou equivalente;

c. Cédula de Identidade;

d. Título de Eleitor, se maior de 18 anos;

e. Certidão de regularidade com as obrigações do Serviço Militar, quando for o 

caso;

f. Certidão de Nascimento ou Casamento;

g. Comprovante de pagamento das taxas regulamentares;

h. comprovante de residência; 

i. CPF;

j. 01 (uma) foto 3 x 4.

Parágrafo 1°. O Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, através de Portaria, 

pode estabelecer outras exigências para matrícula.

Parágrafo 2°. O diploma registrado de candidatos que concluíram o Ensino Médio 

pelos Cursos Técnico ou Normal e os diplomas registrados de Cursos Superiores, substituem 

os documentos exigidos pelos itens "a" e "b" deste artigo para cursos de graduação.

Parágrafo 3°. Os candidatos que concluíram o Ensino Médio através de Supletivos 

ou Madurezas, devem apresentar Certificado definitivo de conclusão do Curso, não sendo 

aceito atestado de eliminação de matérias.

Art. 104 O candidato classificado que não se apresentar para matrícula dentro 

do prazo preestabelecido, com todos os documentos elencados no art. 95, mesmo se já tiver 

efetuado o pagamento das taxas regulamentares exigidas, perde o direito de matrícula em 

favor dos demais candidatos a serem convocados por ordem de classificação.

Parágrafo 1°. Nenhuma justificação pode eximir o candidato da apresentação, no 

prazo devido, dos documentos exigidos pelo art. 95, motivo pelo que, no ato de sua inscrição 

no Processo Seletivo, ele é informado sobre esta obrigação.



Parágrafo 2°. Consideram-se documentos, para os efeitos deste artigo, todas as 

exigências previstas no art. 95.

Art. 105 Independente do Processo Seletivo pode ser efetuado ingresso de 

candidatos portadores de diploma registrado de Curso Superior, observadas as normas 

vigentes e o limite de vagas do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Parágrafo único.  O portador de diploma registrado de Curso de Graduação pode, 

existindo vaga, matricular-se em séries subsequentes do curso, após análise dos respectivos 

currículos e programas e aprovação do Colegiado de curso.

Art. 106 A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no 

Calendário Escolar.

Parágrafo 1°. A não renovação de matrícula, com exceção do curso de Medicina, 

poderá implicar no trancamento ex-offício, que terá validade de 2(dois) semestres letivos. 

Após este prazo, o aluno será desvinculado do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Parágrafo 2°. O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o 

comprovante de pagamento da primeira mensalidade do período em curso, que seguirá para 

análise de deferimento depois de comprovado:

a. A quitação das prestações referentes aos semestres anteriores;

b. A inscrição em disciplina.

Art. 107 A renovação de matrícula é feita por semestre letivo, admitindo-se a 

dependência em três disciplinas, observada a compatibilidade de horários. Caso o número de 

dependências exceda o número máximo (3), o aluno ficará retido em seu semestre atual.

Parágrafo único. Para os fins previstos no caput, consideram-se dependência as 

disciplinas não cursadas por reprovação ou por qualquer outro motivo.

Art. 108 É concedido trancamento de matrícula para efeito de, interrompidos 

temporariamente os estudos, manter o aluno sua vinculação ao CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR e seu direito a renovação de matrícula.



Parágrafo 1°. O trancamento é concedido, se requerido dentro do semestre letivo, 

não podendo exceder um período letivo (6 meses), exigindo-se a conclusão de um semestre 

letivo e a quitação das prestações referentes às mensalidades anteriores.

Parágrafo 2°. Não requerido o trancamento no prazo previsto, bem como não 

solicitando o aluno a renovação da matrícula, será o mesmo considerado desistente a partir 

de quando cessarão as obrigações contratuais e acadêmicas.

Art. 109 É concedido cancelamento de matrícula ao aluno que não tenha 

cursado completamente o primeiro período letivo, desde que requerido expressamente, 

exigindo-se a quitação das prestações contratuais. 

CAPÍTULO  IV- DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 110 É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de 

instituição congênere, nacional ou estrangeira (respeitando-se a Legislação específica), para 

prosseguimento de estudos no mesmo curso e em cursos afins, na estrita conformidade das 

vagas existentes e legislação pertinente, requeridas nos prazos fixados no Calendário 

Escolar, com aprovação da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e/ou de Pós-

graduação.

Parágrafo 1°. Em caso de servidor público federal, membro das Forças Armadas, 

inclusive seus dependentes ou outros casos previstos em Lei, quando requerida em razão de 

comprovada remoção ou transferência de ofício que acarrete mudança de residência para a 

sede do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR ou para localidades próximas desta, a 

matrícula é concedida independentemente de vagas e prazos.

Parágrafo 2°. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 

documentação exigida pela legislação vigente, além do histórico escolar do curso de origem, 

programas e cargas horárias das disciplinas nele cursadas com aprovação;

Art. 111 O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 

fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem.

Parágrafo único.  O aproveitamento de estudos é concedido e as adaptações são 

determinadas pelo Coordenador do curso, ouvindo o colegiado, observadas as seguintes e 

demais normas da legislação pertinente:



I. As matérias componentes da matriz curricular em que o aluno houver sido 

aprovado no curso de origem são reconhecidas mediante análise do colegiado 

do corpo docente do curso, atribuindo-se-lhes as notas obtidas no 

estabelecimento de origem;

II. É concedido ao aluno dispensa de disciplina obedecendo aos seguintes 

critérios:

a. A disciplina cursada na instituição de origem deverá 

contemplar, no mínimo, 80% da carga-horária em horas e a 

totalidade do conteúdo programático exigido pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

b. Em havendo cumprimento da carga horária totalmente 

exigida e não sendo o conteúdo programático da Instituição 

de origem totalmente contemplado pelo exigido pelo 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, será imposto por 

este CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR trabalho de 

complementação de estudos.

III. Uma determinada disciplina pode ser aproveitada em substituição à congênere 

do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, quando não for inferior a carga 

horária e, a critério do colegiado de curso, equivalente aos conteúdos 

formativos;

IV. Para integralização do curso exige-se carga horária total não inferior à prevista 

no CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, bem como o cumprimento regular 

de todas as disciplinas;

Art. 112 Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial 

que lhes assegure a transferência em qualquer época e independente de existência de vaga, 

salvo quanto às matérias do currículo mínimo cursadas com aproveitamento, na forma do 

parágrafo único do art. 103.

Parágrafo único. Quando a transferência se processar durante o período letivo, 

serão aproveitados notas e frequências obtidas pelo aluno na instituição de origem até a data 

em que dela se tenha desligado.

Art. 113 Em qualquer época, a requerimento do interessado, o CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR concederá transferência de aluno nela matriculado.



Art. 114 Aplicam-se à matrícula de diplomados as normas de transferência e ao 

disposto na forma deste capítulo.



CAPÍTULO  V- DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR

Art. 115 A avaliação de desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento.

Parágrafo 1°. Haverá progressão de período quando o discente não restar 

aprovado em 3 (três) ou mais disciplinas dos períodos anteriores.

Parágrafo 2°. As regras para avaliação de desempenho escolar do Internato 

seguirão normas próprias estabelecidas em seu manual, aprovadas pelo Colegiado, NDE, 

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão e validadas pela Congregação.

Art. 116 A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas 

aos alunos matriculados e inscritos nas respectivas disciplinas, é obrigatória para os cursos 

de modalidade presencial, vedado o abono de faltas, salvo os casos previstos na legislação 

pertinente.

Parágrafo 1°. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha frequência no mínimo, a 75% (setenta e 

cinco por cento) das aulas e demais atividades.

Parágrafo 2°. A verificação e registro de frequência é de responsabilidade do 

professor, devendo ser feita em todas as aulas, conferindo aluno por aluno nominalmente, e 

seu controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Secretaria Acadêmica.

Art. 117 Respeitado o limite mínimo de frequência para os cursos de 

modalidade presencial, a verificação da aprendizagem abrangerá, em cada disciplina:

a. Assimilação progressiva de conhecimento;

b. Trabalho individual e/ou coletivo expresso em tarefas de estudo e de aplicação 

de conhecimento;

c. Domínio conjunto dos conteúdos lecionados.

Parágrafo 1°. Aos três aspectos de verificação da aprendizagem definida neste 

artigo compreenderão as Notas Parciais – V1, V2 e V3, sendo a última somente quando 

necessária, conforme o disposto no artigo 108.

Parágrafo 2°. Constarão da média das notas parciais: provas e demais atividades 

avaliativas realizadas pelo aluno, na respectiva disciplina. As notas parciais serão obtidas, 

obrigatoriamente, duas vezes por semestre, de acordo com o PEA elaborado pelo Professor e 

aprovado pelo Colegiado e Coordenação de Curso.



Parágrafo 3°. O conteúdo das verificações de aprendizagem de cada semestre 

será cumulativo e abordará todo o conteúdo ministrado até a aula anterior às verificações.

Parágrafo 4°. Para a modalidade à distância, deverá existir prevalência dos 

resultados dos exames presenciais sobre os demais resultados, obtidos em quaisquer outras 

formas de avaliação à distância.

Art. 118 Às diversas modalidades da verificação de aprendizagem serão 

atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez).

Parágrafo 1°. O aluno que alcançar média igual ou superior a 7,0 (sete) na média 

obtida entre as notas de V1 e V2 é considerado aprovado desde que cumpra a frequência 

mínima exigida dependendo da modalidade de ensino, ficando dispensado da realização da 

V3. 

Parágrafo 2°. Caso o aluno não obtenha média 7,0 (sete) na média entre as notas 

de V1 e V2 ou tenha faltado a qualquer uma dessas provas, fará então a V3 e a média do 

aluno será a média aritmética entre as 02(duas) maiores notas obtidas entre V1, V2 e V3. 

Parágrafo 3°. Será aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 7,0 (sete) 

e cumprir o mínimo de frequência exigida. Nesse caso, a V3 funcionará como 2ª Chamada 

e/ou Exame Final.

Parágrafo 4°. A nota da avaliação V3 resultará de prova escrita, que versará sobre 

todo o programa da disciplina e abordará, necessariamente, questões dos dois bimestres, 

devendo esta prova ser realizada após encerrado o semestre letivo.

Parágrafo 5°. Os casos dos(as) alunos(as) da modalidade presencial que faltarem, 

no dia da V1 ou V2, por motivo alheio à sua vontade, deverão, como medida preventiva, 

requerer junto à Secretaria Acadêmica, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, após as 

mesmas, o direito a oportunidade a mais uma prova (Exame Final Especial – V4). Deverão 

comprovar a situação documentalmente. Caso não possam fazê-lo, podem designar terceiro 

com procuração de próprio punho. Tais casos serão avaliados pela Comissão de Qualidade 

que poderá deferir ou não o pedido após avaliação do mesmo.

Art. 119 Será considerado aprovado, em qualquer disciplina, o aluno que tenha 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) caso seja da modalidade presencial e, 

obtiver o mínimo de sete (7,0) pontos, na média aritmética das notas parciais, independente 

da modalidade de ensino. 

Art. 120 Será considerado reprovado na disciplina, o aluno que:



I. Comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades 

curriculares caso seja da modalidade presencial;

II. Não tenha obtido, na média aritmética das notas parciais, a média mínima de 

sete 7,0 (sete) pontos, independente da modalidade de ensino.

Art. 121 Para efeito do registro nos assentamentos escolares dos alunos será 

sempre considerada como média final a que exprimir a média aritméticas entre as 02 (duas) 

maiores notas obtidas pelo aluno na disciplina.

Art. 122 O aluno reprovado na disciplina poderá cursar as disciplinas do 

semestre seguinte de acordo com o Colegiado de curso, desde que não esteja reprovado 

e/ou com dependência em três ou mais disciplinas nos períodos anteriores, bem como seja 

considerada, no PPC do curso, como pré-requisito. 

Art. 123 Os Colegiados de curso fixarão normas, diretrizes e critérios para o 

cumprimento da(s) disciplina(s) de reoferta submetidos ao Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e 

Extensão.

Art. 124 Só poderá submeter-se às provas parciais o aluno devidamente inscrito 

na disciplina.

Art. 125 Não existe V3 nas disciplinas de Estágio Supervisionado, TCC e 

disciplinas aprovadas pelo Colegiado e validadas pela Congregação, bem como não existe V4 

na modalidade à distância.

Art. 126 Poderá ser concedida revisão de nota atribuída às V1 e V2 quando o 

aluno presente na data de vista de prova, discordar da mesma, permanecendo a avaliação na 

posse do docente, tendo de ser requerida em até 48h após a data da vista de prova.

Parágrafo 1°. No caso de revisão de prova da V3, deverá ser requerida em até 

48h após o lançamento da nota.

Parágrafo 2°. Ao aluno que concordar com a nota e passar a ter a posse da sua 

avaliação, automaticamente, seu direito à revisão é perdido.

Parágrafo 3°. Ao aluno que não comparecer à vista de prova (v1 e v2) perde o 

direito de impugnar a nota lançada e de receber a prova, a qual será incinerada após o 

lançamento da nota.



Art. 127 Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada 

disciplina, em horário especial, a critério do Colegiado de curso submetidos ao Pró-Reitor de 

Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovação.

CAPÍTULO  VI- DO REGIME ESPECIAL

Art. 128 É assegurado aos alunos, amparados por prescrições estabelecidas em 

lei, direito a tratamento especial, com dispensa de frequência regular, em conformidade com 

as normas constantes deste Regimento e da legislação em vigor.

Art. 129 A ausência às atividades escolares durante o regime especial, pode ser 

compensada pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares, durante este período, 

com acompanhamento do professor da disciplina, realizados de acordo com o plano de curso 

fixado, em cada caso, consoante o estado de saúde do estudante e as possibilidades do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, a juízo do Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e 

Extensão.

Parágrafo 1°. Ao elaborar o plano de curso a que se refere este artigo, o professor 

leva em conta a sua duração, de forma que sua execução não ultrapasse, em cada 

caso, o máximo admissível para a continuidade do processo psicopedagógico da 

aprendizagem neste regime.

Parágrafo 2°. As atividades domiciliares de compensação de ausência não elidem 

a necessidade das avaliações presenciais que serão realizadas nas dependências do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR observando o calendário acadêmico.

Art. 130 Os requerimentos relativos ao regime especial, disciplinado neste 

Regimento, devem ser instruídos com laudo médico, em até 7(sete) dias úteis, podendo ser 

requerido pelo próprio ou por seu representante legal.

Parágrafo único.  É da competência do Coordenador de curso, ouvido o respectivo 

Colegiado de Curso, o deferimento dos pedidos do regime especial.



CAPÍTULO  VII- DOS ESTÁGIOS

Art. 131 Os estágios supervisionados, previstos curricularmente, são atividades 

obrigatórias para a obtenção do grau respectivo, devendo estar de acordo com a Lei no 11.788 

de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes, como também nas 

orientações descritas nas DCN e nas determinações prescritas pelos conselhos profissionais, 

que versarão acerca do período de inicio e termino do estágio como também sua 

classificação em curricular e não curricular.

Art. 132 Os estágios supervisionados têm por finalidade propiciar ao aluno 

oportunidade de desenvolver sua capacidade profissional, sob a supervisão direta de 

supervisores docentes, supervisores de campo e ou preceptores de estágio.

Art. 133 Os estágios supervisionados realizam-se em situação real de trabalho, 

de acordo com a programação específica aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

e pelo Coordenador do curso.

Art. 134 Observados as normas gerais deste Regimento, os estágios 

obedecerão a regulamentos próprios, um para cada curso, elaborados e acompanhados pelos 

Coordenadores de curso e/ou coordenador de estágio, caso haja, em consonância com o 

conjunto de legislações em vigor.

TITULO V-DA COMUNIDADE ACADÊMICA

CAPÍTULO  I- DO CORPO DOCENTE

Art. 135 O Corpo Docente de cada Curso será constituído pelo pessoal que nele 

exerça atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Art. 136 O Corpo Docente integrará o Quadro de Pessoal da SOCIEDADE 

UNIVERSITÁRIA REDENTOR - SUR fixado por Resolução da Congregação.



Art. 137 A idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e 

a boa conduta pública e privada, são condições fundamentais para o ingresso e permanência 

no MAGISTÉRIO SUPERIOR da SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR – SUR.

Art. 138 A admissão de Pessoal Docente far-se-á mediante contrato de trabalho 

celebrado com a SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR - SUR, e a seleção de 

candidatos será feita com observância dos critérios estabelecidos no Regimento do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR e no Manual de Recrutamento e Seleção, conforme plano de 

carreira.

Art. 139 A Carreira do Pessoal Docente, integrante do MAGISTÉRIO 

SUPERIOR da SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR - SUR será constituída por 3 

(três) Categorias.

I. Professor Doutor;

II. Professor Mestre;

III. Professor Especialista;

IV. Tutor.

Art. 140 A SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR (SUR) fixará, 

semestralmente, por curso, o número de cargos do MAGISTÉRIO SUPERIOR, no Regime de 

Horista – Ho (1 a 11 horas semanais), Tempo Parcial - TP (12 ou mais horas semanais) e o 

Regime de Tempo Integral - TI (40 ou mais horas semanais).

Parágrafo único. A SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR poderá, na 

medida de sua conveniência, contratar professores em outros regimes e/ou regime modular.

Art. 141 A admissão de professor é feita mediante seleção procedida pelo 

Coordenador de curso e Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e homologada pelo 

Conselho Superior Universitário, observados os seguintes critérios:

I. Além da idoneidade moral do candidato serão considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais relacionados com a disciplina 

a ser por ele lecionada;

II. Constitui requisito básico o diploma de graduação ou de pós-graduação 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, 

matéria ou disciplina idêntica ou afim àquela a ser lecionada;



III. Para admissão de professor especialista, exige-se como titulação acadêmica 

mínima o título de especialista ou certificado de pós-graduação “lato sensu” na 

área em que irá atuar;

IV. Para admissão de professor mestre, exige-se como titulação acadêmica 

mínima o Diploma de Mestre, reconhecido ou recomendado pela CAPES;

V. Para admissão de professor doutor, exige-se como titulação acadêmica o 

Diploma de Doutor, reconhecido ou recomendado pela CAPES.

Art. 142 São atribuições do professor da disciplina:

I. Conhecer e participar de discussões junto à Coordenação do Curso sobre o 

respectivo projeto pedagógico;

II. Elaborar e cumprir o PEA da(s) UC sob sua responsabilidade, segundo o 

projeto pedagógico do curso;

III. Ministrar aulas, elaborar e aplicar avaliações e zelar pela aprendizagem dos 

alunos e pela ordem nas salas de aula; 

IV. Registrar, em instrumento próprio, o conteúdo trabalhado, avaliações 

realizadas e a frequência dos alunos; 

V. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento; 

VI. Cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

VII.Elaborar material didático, contemplando os conteúdos da(s) disciplina(s) sob 

sua responsabilidade, de acordo com o projeto pedagógico do Curso e o(s) 

respectivo(s) PEA; 

VIII. Demais atribuições correlatas definidas no Regimento Interno e por 

intermédio de Resoluções, Atos Executivos, Instruções de Serviço, Portaria e 

demais normativas estabelecidas pela SUR; 

IX. Quando necessário, as atividades de ensino, pesquisa e extensão inerentes 

ao curso também poderão ser incluídas dentre as atribuições docentes;

X. Votar e ser votado para representante de sua classe nos órgãos colegiados do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

XI. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e 

de comissões para as quais for designado;

XII.Observar o regime disciplinar do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.



Art. 143 O tutor à distância atua a partir da instituição mediando o processo 

pedagógico com estudantes geograficamente distantes e referenciado aos polos de apoio 

presencial. 

Parágrafo único São atribuições do tutor à distância: esclarecimento de dúvidas 

pelos fóruns de discussão na internet, pelo telefone, participação em videoconferências; 

promover espaços de construção coletiva de conhecimento,  selecionar material de apoio e 

sustentação teórica aos conteúdos; participar dos processos avaliativos e ensino – 

aprendizagem.

Art. 144 O tutor presencial atende aos alunos nos polos, em horários 

preestabelecidos.

Parágrafo único. São atribuições do tutor presencial: auxiliar os alunos no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da 

pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem como ao uso das 

tecnologias disponíveis; participar de momentos presenciais obrigatórios, tais como 

avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicam. 

CAPÍTULO  II- DO CORPO DISCENTE

Art. 145 Constituem o corpo discente do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR os alunos regulares e os alunos especiais, devidamente matriculados.

Parágrafo 1°.  Aluno regular é o aluno matriculado em qualquer um dos cursos de 

graduação e pós-graduação ministrados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Parágrafo 2°. Aluno não regular é o aluno inscrito em curso de atualização, 

aperfeiçoamento e extensão ou em disciplinas isoladas dos cursos oferecidos regularmente 

pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Art. 146 São direitos e/ou deveres do corpo discente:

I. Frequentar as aulas e demais atividades curriculares aplicando a máxima 

diligência no seu aproveitamento;

II. Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR;



III. Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

IV. Observar o regime disciplinar e comportar-se dentro e fora do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR de acordo com os princípios éticos 

condizentes;

V. Zelar pelo patrimônio do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Parágrafo único. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos 

estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos.

Art. 147 O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório 

Acadêmico, regido por Regimento próprio, por ele elaborado de acordo com a legislação 

vigente.

Art. 148 O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR poderá instituir monitores, 

nele admitindo alunos regulares, selecionados pelo Corpo Docente e Coordenação de curso, 

mediante concurso público e aberto, e designados pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, dentre os estudantes que tenham demonstrado rendimento satisfatório na 

disciplina ou área da monitoria, bem como aptidão para as atividades auxiliares de ensino e 

pesquisa.

Parágrafo único.  A monitoria não implica em vínculo empregatício e será exercida 

sob orientação de um professor, vedada a utilização de monitor para ministrar aulas teóricas 

ou práticas correspondentes a carga horária regular da disciplina curricular.

Art. 149 O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR pode instituir prêmios, como 

estímulo à produção intelectual de seus alunos, na forma regulada pela Congregação.

CAPÍTULO  III- DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Art. 150 O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os funcionários 

não docentes, tem a seu cargo os serviços não docentes necessários ao bom funcionamento 

do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.



Parágrafo único.  O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR zelará pela 

manutenção de padrões de recrutamento e condições de trabalho condizentes com sua 

natureza de instituição educacional, bem como procurará oportunidades de aperfeiçoamento 

técnico-profissional a seus funcionários. 



TITULO VI- DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO  I- DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL

Art. 151 O ato de matrícula ou investidura em cargo ou função docente e 

técnico-administrativo importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que 

regem o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, o cumprimento da Missão, a dignidade 

acadêmica, as normas contidas na legislação de ensino, neste Regimento e 

complementarmente baixadas pelos órgãos competentes, e as autoridades que deles 

emanam.

Art. 152 Constitui infração disciplinar, punida na forma deste Regimento, o 

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

Parágrafo 1°. Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a 

gravidade da infração, a vista dos seguintes elementos:

a. Primariedade do infrator;

b. Dolo ou culpa;

c. Valor do bem moral, cultural ou material atingido.

Parágrafo 2°. A aplicação ao aluno ou docente da penalidade que implique 

afastamento temporário ou definitivo das atividades acadêmicas será precedida de inquérito 

administrativo, mandado instaurar pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Parágrafo 3°. Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa.

Parágrafo 4°. Em caso de dano material ao patrimônio do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, além da sanção disciplinar aplicável, o infrator estará, desde 

logo, obrigado ao ressarcimento.

CAPÍTULO  II- DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE

Art. 153 Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades:

I. Advertência oral, por:

a. Faltar com urbanidade e compostura nas relações com colegas, funcionários 

do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR e alunos;

b. Descurar de suas funções;

c. Não cumprir suas obrigações docentes.



II. Repreensão por escrito, por reincidência nas faltas previstas no item I;

III. Suspensão, com perdas de vencimento, por:

a. Reincidência nas faltas previstas no item II;

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

disciplina a seu cargo;

c. Insubordinação às determinações dos órgãos superiores.

IV. Dispensa, por:

a. Reincidência na falta prevista na alínea "b" do item II, configurando-se esta 

como abandono de emprego na forma da lei;

b. Incorrer nas práticas descritas no art. 482 da CLT.

Parágrafo 1°. São competentes para aplicação das penalidades:

I. De advertência:

a. Ao professor, pelo Coordenador de Curso e o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa 

e Extensão;

b. Ao coordenador, pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão.

II. De repreensão e suspensão, o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e 

Extensão;

III. De dispensa, a Mantenedora, por proposta do Pró-Reitor de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.

Parágrafo 2°. É assegurado ao docente o direito de defesa. 

CAPÍTULO  III- DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE

Art. 154 Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:

I. Advertência verbal, por:

a. Desrespeitar à Reitoria e Pró-Reitorias, a qualquer membro do corpo docente 

ou a qualquer membro do corpo técnico-administrativo;

b. Perturbar a ordem no interior da Instituição;

c. Promover, sem autorização da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

coletas e subscrições dentro e fora do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR;



d. Tomar parte, dentro do estabelecimento, em manifestações ostensivas a 

pessoas ou instituições;

e. Distribuir boletins de qualquer natureza, no recinto do estabelecimento e 

publicar jornais em que esteja ou não envolvido o nome do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, de professores, alunos ou funcionários sem 

autorização do Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão;

f. Comercializar produtos ou serviços no campus da Instituição.

II. Repreensão, por:

a. Reincidência nas faltas previstas no item I;

b. Ofensa ou agressão e outro aluno;

c. Danificação culposa do patrimônio do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR e locais conveniados caso em que, além da pena disciplinar, 

ficará na obrigação de indenizar o dano.

III. Suspensão, por:

a. Reincidência nas faltas previstas no item II;

b. Ofensa ao Reitor, Pró-Reitores, professores, funcionários ou a membros da 

Mantenedora;

c. Práticas de atos desonestos, incompatíveis com a dignidade da instituição;

d. Danificação dolosa do patrimônio do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR 

e locais conveniados caso em que, além da pena disciplinar, ficará na 

obrigação de indenizar o dano.

IV. Desligamento, por:

a. Reincidência nas faltas previstas no item III;

b. Agressão ou ofensa grave (calúnia, injúria e difamação) ao Reitor, Pró-

Reitores, professores, alunos e funcionários do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR ou a membros da Mantenedora;

c. Prática de atos desonestos ou delitos ou atos ofensivos a moral e aos 

costumes, dentro ou fora do estabelecimento, incompatíveis com a dignidade 

da instituição;

d. Incitação a greve ou prática de atos subversivos, dentro ou fora do 

estabelecimento.

Parágrafo 1°. São competentes para aplicação das penalidades:

I. De advertência, os Coordenadores e o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e 

Extensão;

II. De repreensão, suspensão e desligamento, o Pró-Reitor de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.



Parágrafo 2°. Da aplicação das penalidades de suspensão e desligamento, cabe 

recurso, com efeito suspensivo, à Congregação.

Parágrafo 3°. Fica expressamente proibido qualquer tipo de “trote” praticado por 

discentes do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, que venha a comprometer a 

integridade física e moral de qualquer pessoa, gerar constrangimentos, podendo, os 

causadores, serem passivos de exclusão desta instituição.

Art. 155 O registro da penalidade aplicada será arquivado na ficha individual do 

aluno não constando do histórico escolar do mesmo.

Parágrafo único.  Não será considerado para fins de reincidência o registro das 

penalidades de advertência e repreensão, se no prazo de 01 (um) ano de sua aplicação, o 

aluno não incorrer em reincidência.

CAPÍTULO  IV- DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Art. 148.  Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as 

penalidades previstas na legislação trabalhista.

Parágrafo único.  A aplicação das penalidades é da competência das Pró-

Reitorias, ressalvada a de dispensa ou rescisão de contrato, de competência da 

Mantenedora, por proposta dos Pró-Reitores.

TITULO VII- DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS

Art. 156 Ao concluinte de curso de graduação será conferido o respectivo grau e 

expedido o diploma correspondente.

Parágrafo único. O diploma será assinado pelo Reitor, pelo Pró-Reitor de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, pelo Secretário Acadêmico e pelo Diplomado.

Art. 157 Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Reitor e/ou pelo Pró-Reitor 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou seu substituto legal (coordenador do curso) em sessão 

solene e pública, na qual os graduados prestarão o compromisso de praxe.



Parágrafo único.  O concluinte que não puder receber o grau em sessão solene e 

o requerer posteriormente, o grau será conferido em ato simples, na presença do Secretário 

Acadêmico e do Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, em local e data determinados 

pela Reitoria.

Art. 158 Aos concluintes dos cursos de pós-graduação “lato sensu” e “stricto 

sensu” será expedido o respectivo certificado assinados pelo Reitor, pelo Pró-Reitor de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo Secretário Acadêmico.

Art. 159 Aos concluintes dos cursos de atualização, aperfeiçoamento e extensão 

será expedido o respectivo certificado assinado pelos Pró-Reitores.

Art. 160 O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR conferirá as seguintes 

dignidades acadêmicas:

I. Professor Benemérito, concedida a pessoas ou entidades que prestaram 

contribuição relevante à Sociedade e ao CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR;

II. Professor Emérito:

a. Concedida a professor do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR que se 

distingue no exercício de suas atividades no ensino superior;

b. Concedida a professor que se aposente ou se retire por motivo justo, depois 

de prestar relevantes serviços ao CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

III. Professor “Honoris Causa”, concedida a professores e pesquisadores ilustres, 

estranhos aos quadros do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, pela 

contribuição que tenham prestado às Ciências, Letras e Artes ou à Cultura e à 

Educação;

IV. Honra ao Mérito, a alunos e demais membros da Comunidade Acadêmica pelo 

mérito acadêmico como estímulo à produção intelectual e artística e a pessoas 

que se distinguiram na participação de atividades culturais, educacionais ou 

artísticas promovidas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR;

V. Funcionário Emérito, ao funcionário que tenha prestado relevantes serviços ao 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Parágrafo único. Em caráter excepcional, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR poderá reconhecer o Notório Saber de interessados, a fim de suprir a exigência 



de título acadêmico, sendo de competência do Colegiado do respectivo curso apreciar e emitir 

parecer circunstanciado e conclusivo sobre o mérito do reconhecimento de Notório Saber:

a. De Professor "Honoris Causa", a profissional de altos méritos e a 

personalidades eminentes; 

b. De Professor Emérito, a profissional aposentado com relevantes serviços 

prestados ao Centro Universitário Redentor.

TITULO VIII- DAS RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA

Art. 161 A Sociedade Universitária Redentor (SUR), é responsável, perante as 

autoridades públicas e ao público em geral, pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, 

incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento respeitados os 

limites da lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a 

autoridade própria de seus órgãos deliberativos.

Art. 162 Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas 

condições de funcionamento das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, 

colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários, de seu patrimônio ou de 

terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de custeio.

Parágrafo 1°. À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e 

financeira do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, podendo delegá-la no todo ou em 

parte ao Conselho Pró-Reitor Universitário.

Parágrafo 2°. Dependem de aprovação da mantenedora as decisões dos órgãos 

colegiados que importem em despesas ou aumento de despesas.

TITULO IX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 163 Salvo disposições em contrário deste Regimento, o prazo para 

interposição de recursos contra este instrumento é de 03 (três) dias, contados da data da 

publicação do ato recorrido ou de sua comunicação ao interessado.

Art. 164 As taxas e anuidades escolares serão fixadas pela Mantenedora, 

respeitando a legislação vigente.



Parágrafo 1°. A falta de pagamento da mensalidade escolar implicará em juros, 

mora e correção estabelecidos pela legislação pertinente.

Parágrafo 2°. No caso de trancamento de matrícula, o aluno deverá estar quites 

com suas obrigações, junto à Secretaria Acadêmica e Financeiro do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR.

Art. 165 Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Órgão 

Competente, aplicando-se as disposições que importarem em alteração da estrutura curricular 

e do regime escolar a partir do ano letivo subsequente ao de sua aprovação.

Itaperuna, RJ, 06 de dezembro de 2019.

Prof. Heitor Antônio da Silva – Reitor


