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Apresentação
Prezado(a) aluno(a),

A

o iniciar seus estudos na PUC Minas, é de seu interesse
tomar conhecimento das normas, regulamentos e diretrizes que orientam a vida acadêmica, assim como dos
serviços que a Universidade coloca a seu dispor, como membro
da comunidade universitária.
Ler e conhecer este manual é de grande importância para
você. Ele lhe proporcionará a orientação necessária no tocante
a seus direitos e o esclarecerá sobre os deveres inerentes à vida
escolar. Procure tê-lo sempre à mão.
Desejamos-lhe as boas-vindas.
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
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Campus Coração Eucarístico

Os principais órgãos da Universidade são os seguintes:
Conselhos Superiores: Compostos
pela alta administração e por professores
representantes de cada um dos cursos.
Conselho Universitário: órgão
consultivo e deliberativo superior.
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão: supervisiona, orienta e coordena o ensino, a pesquisa e a extensão
em toda a Universidade.
Reitoria: comandada pelo Reitor, é
o órgão que centraliza, superintende,
coordena e fiscaliza a execução de todas as atividades universitárias, na forma do disposto no Estatuto e no Regimento Geral.
Pró-reitorias: são órgãos de execução intermediária das atividades fim e
meio da Universidade.
Pró-reitorias adjuntas: são os órgãos de execução intermediárias que
gerenciam as Unidades do Campus
Coração Eucarístico e dos Campi do
interior.
PUC Minas Virtual: é uma Unidade
Acadêmica Especial, encarregada de
coordenar, supervisionar e oferecer
suporte aos cursos a distância da PUC
Minas.

ESTRUTURA DA
PUC MINAS
Centro de Registros Acadêmicos:
órgão da Universidade que planeja e
gerencia o registro escolar de todo o
corpo discente.
Direção de Institutos e Faculdades: supervisiona, orienta e coordena
as atividades administrativas dos departamentos que compõem o instituto
ou faculdade.
Colegiado de Coordenação Didática do curso: responsável, em primeira instância, pela organização didáticocientífica de um ou mais cursos mantidos pela Universidade. É constituído
por professores e por representação
discente e seu coordenador exerce,
também, a coordenação do curso. Suas
atribuições de maior interesse para o
corpo discente são:
• estabelecer as diretrizes da administração acadêmica;
• aprovar planos de ensino de disciplinas;
• orientar, coordenar e fiscalizar as
atividades do curso;
• deliberar e orientar sobre questões relativas à matrícula;
• deliberar sobre recursos ou representações de alunos a respeito de matéria didática.
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COMO E ONDE
FAZER SOLICITAÇÕES
Todo e qual quer pe di do do alu no à ad mi nis tra ção da Uni ver si da de deve ser fei to
me di an te re que ri men to, pre en chi do em
im pres so pró prio ou por meio ele trô ni co. O
re que ri men to de ve rá ser pre en chi do na Se cre ta ria Aca dê mi ca da sua Uni da de/Cam pus. Os alunos de cursos ou disciplina a dis-

Campus Coração Eucarístico

tância, quando houver exigência de entrega
de formulário físico, deverão fazê-lo na
Secretaria de seus respectivos Pólos de Apoio
Presencial.
Para os alunos do Campus Coração Eucarístico, dependendo da natureza da solicitação, o requerimento deverá ser apresentado:

No CENTRO DE REGISTROS ACADÊMICOS, para obtenção de:
• alteração de endereço;
• apostilamento de nova habilitação;
• atestado de classificação em processo seletivo;
• credencial de estacionamento (2ª via);
• declaração de Conclusão de Curso;
• declaração de matrícula;
• diploma;
• histórico;
• identidade estudantil (2ª via);
• outras declarações.
A retirada de documento por terceiros só será permitida mediante apresentação de procuração com firma reconhecida.

Na SECRETARIA DO CURSO/UNIDADE, para:
• abono de faltas, nos casos previstos em lei, (pág. 17);
• retificação de faltas lançadas indevidamente (pág. 17);
• alteração de matrícula (plano de estudo) (pág. 21);
• atestado de comparecimento de trabalhos escolares e provas;
• atestado de freqüência, solicitado no decorrer do período letivo;
• cópias de planos de ensino (pág. 20) ou programas das disciplinas cursadas (mediante apresentação do histórico escolar);
• currículo do curso;
• matrícula (pág. 21);
• segunda chamada de provas e exames.
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A retirada de documentos por terceiros só será permitida mediante apresentação de procuração com firma reconhecida.
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No POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, para:
• solicitação de Regime Especial de Estudos (pág. 18),
Os requerimentos deverão vir acompanhados da documentação neles indicada.
O interessado, na data fixada, deverá se dirigir à Secretaria do Curso/Unidade, mediante apresentação do canhoto do requerimento, verificar se o seu
pedido foi ou não atendido.
Estes serviços podem ser solicitados pela Internet. Consulte regularmente o SGA-Alunos, na página da PUC Minas, para ver a relação de serviços disponíveis.

Sistema de Gestão Acadêmica
A PUC Minas disponibiliza aos seus alunos de graduação o Sistema de Gestão Acadêmica – SGA. Este
sistema permite o acesso às informações e serviços
acadêmicos oferecidos pela Universidade como, por
exemplo, os dados sobre nota e freqüência das disciplinas, renovação de matrícula, atualização de cadastro, etc. Para ter acesso ao sistema, basta entrar no
Portal PUC Minas (www.pucminas.br), clicar no link
“SGA aluno” e digitar o número de registro acadêmico
e sua senha, que estão disponíveis no seu requerimento de matrícula.
Coordenação de Estágio Integrado
O Estágio Curricular é componente fundamental
para a formação profissional. A atual legislação educacional orienta que a educação abrange processos formativos, os quais não se limitam ao espaço da universidade, e reconhece a importância da formação articulada com mundo do trabalho. Conheça mais sobre a
Coordenação de Estágio Integrado no site:
www.pucminas.br/estagio

Centro de Registros Acadêmicos

Divisão Financeira
Órgão responsável pelo controle das contribuições
escolares. Entre outras atividades, emite segunda via
de DOC e calcula débitos. Verifique o horário de atendimento no seu campus/unidade.
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SERVIÇOS OFERECIDOS
AOS ALUNOS E À
COMUNIDADE

Biblioteca Campus de Arcos

CENTRAL DE INFORMAÇÕES DA PUC MINAS

Através da Central de Informações, você poderá obter informações sobre
tudo o que acontece na Universidade: vestibular, transferência, cursos, eventos, serviços prestados e muito mais.
• PUC Minas no Coração Eucarístico: (31)3319.4444
• PUC Minas em Arcos: (37)3352.2600
• PUC Minas no Barreiro: (31)3325.9500
• PUC Minas em Betim: (31)3539.6800
• PUC Minas em Contagem: (31)3399.5800
• PUC Minas em Guanhães: (31)3421.7030
• PUC Minas em Poços de Caldas: (35)3729.9200
• PUC Minas no São Gabriel: (31)3439.5200
• PUC Minas em Serro: (38)3541.1166
• PUC Minas na Praça da Liberdade: (31)3269.3200
• PUC Minas Virtual: (21)3238.5656 ou atendimento@virtual.pucminas.br
Se preferir, você poderá entrar em contato com a Central de Informações
através do Portal PUC Minas: www.pucminas.br, no link “FALE COM A PUC”.

OUVIDORIA

A ouvidoria da PUC Minas foi criada tendo como principais objetivos estreitar relações, ajudar a solucionar problemas, ouvir sugestões, esclarecer dúvidas e, principalmente, analisá-las de forma personalizada e imparcial
Esse trabalho estende-se a todos os segmentos que compõem a comunidade: alunos, professores e funcionários, bem como a todos os parceiros que
a PUC tem para levar seus projetos em frente.
Está situada no prédio 48. Tels: (31) 3319-4428 ou 3319-4429. Endereço
para contato: ouvidoria@pucminas.br

BIBLIOTECA

Reúne o acervo bibliográfico destinado ao ensino e à pesquisa na Universidade. Informe-se sobre a localização e o horário de funcionamento desse órgão na própria unidade.

12

MANUAL DO ALUNO PUC MINAS

NAI

Núcleo de Apoio à Inclusão do aluno com Necessidades Educacionais Especiais, foi criado em março de 2004, integrado à Secretaria de Ação Comunitária
(SEAC), e é mais uma ação da PUC Minas para se tornar referência como uma
Universidade Inclusiva. Dispõe de uma equipe de profissionais especializados,
preparados para cumprir os objetivos. Funciona no Prédio 26, Biblioteca – 1º
subsolo do Campus Coração Eucarístico. Nas Unidades e nos Pólos de Apoio
Presencial, a referência do NAI é a Divisão de Apoio Comunitário (DAC), que é a
instância representativa da SEAC em cada Unidade/Campi. Endereço para contato: nai@pucminas.br, 3319.4406 ou 3319.4611.
Objetivo: Coordenar a implementação de medidas de apoio e suporte aos
alunos que apresentam deficiência visual, auditiva ou física, que requeiram recursos especiais para assegurar o seu direito ao acesso e ao percurso acadêmico nos espaços da PUC Minas.

POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO

Presta serviços de primeiros socorros e encaminha aos hospitais os casos necessários. Fornece também laudo médico para assistência acadêmica domiciliar.
Informe-se sobre a localização e o horário de funcionamento desse órgão na
própria unidade.

ESTACIONAMENTO

A PUC Minas disponibiliza ao aluno regularmente matriculado a utilização
de estacionamento conforme as condições de uso pré-estabelecidas pela Instituição.
A credencial de acesso será emitida após o cadastramento do aluno, respeitando os critérios estabelecidos nas "Normas para utilização dos estacionamentos da PUC Minas", bem como os limites e possibilidades físicas disponíveis.

ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

A PUC Minas oferece o serviço de acompanhamento psicopedagógico para
seu corpo discente. Os setores da Universidade envolvidos no trabalho são a Ouvidoria e a Clínica do Instituto de Psicologia. Nas Unidades fora da sede os alunos serão atendidos nos setores correspondentes.
Entendemos por acompanhamento psicopedagógico na Universidade o trabalho oferecido, em nível institucional, aos alunos que apresentam dificuldade
de aprendizagem decorrentes de questões psicológicas que ocorrem, seja no
plano intrapsíquico, seja nas relações intrapessoais ou institucionais.
O aluno, primeiramente, poderá procurar a Ouvidoria espontaneamente ou
encaminhado pelos professores. Na Ouvidoria será escutado e aconselhado ao
atendimento adequado.
Mais informações pelo telefone (31)3319.4428 ou ouvidoria@pucminas.br
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Centro Olímpico

AUDITÓRIOS E TEATROS

São reservados mediante solicitação prévia à Pró-reitoria de Logística/eventos, para os alunos dos cursos de Belo Horizonte. Alunos de outros núcleos deverão solicitar a reserva à diretoria do Núcleo unidade e Pólo de Apoio
Presencial. Os pedidos deverão ser feitos por escrito, informando o evento.

CERIMONIAL DE FORMATURA

O Cerimonial de Formaturas da PUC Minas é responsável pela realização das
solenidades de Colação de Grau da Universidade. Ao serem constituídas, as comissões de formatura da PUC Minas Campus Coração Eucarístico devem procurar a PROLOG/Gestão de Eventos (Prédio 43, 6º andar), no caso de cursos a
distância, as comissões deverão se dirigir à Assessoria de Comunicação da
PUC Minas Virtual: (31)3238.5660. E-mail: eadassessoria@pucminas.br. As
demais comissões de formatura devem se dirigir à Assessoria de Comunicação
da sua Unidade.
Para mais informações, acesse o site: www.pucminas/administração superior/pró-reitorias/logística e operações/gestão de eventos.

COMPLEXO ESPORTIVO

Destinado à prática de atividades esportivas, o Complexo Esportivo é franqueado aos alunos de terça a sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 9h às
14h, mediante a apresentação da Identidade Estudantil.
Nos Núcleos do Barreiro, Betim e Contagem, as atividades esportivas são
franqueadas aos estudantes mediante requerimento à diretoria com, pelo
menos, 1 (um) dia de antecedência. A liberação observará a conformidade
com o uso acadêmico das mesmas.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (SAJ)

Criado para atender pessoas carentes que tenham problemas de ordem jurídica. Informe-se sobre a localização do SAJ de sua unidade/Pólo de Apoio
Presencial.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Serviço criado para atender à Comunidade; funciona no Prédio 46 do Campus Coração Eucarístico. Informações 3319.4425. E-mail: clinifisio@pucminas.br
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Clínica Odontológica

No Campus de Poços de Caldas funciona no anexo do Prédio 2.
Informações (35)3729-9252 ou alvisite@pucpcaldas.br
Na unidade de Betim funciona no Prédio 12. Informações (31)3539-6834
ou fisioclinicabtm@pucminas.br

CENTRO CLÍNICO DE FONOAUDIOLOGIA

Serviço criado para atender à Comunidade; funciona na Praça da Liberdade, endereço avenida Brasil, nº 2.023 - 2º andar. Informações 3269-3002 –
3269-3204 ou cclinicofono@pucminas.br.

CLÍNICAS DE ODONTOLOGIA

Serviço criado para atender à Comunidade; funciona nos prédios 45 e 46 do
Campus Coração Eucarístico. Informações 3319-4164 ou triagem@pucminas.br

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

Cada um dos cursos de Psicologia da PUC Minas em Arcos, Betim, Coração
Eucarístico, Poços de Caldas e São Gabriel, dispõe de uma Clínica de Psicologia
voltada ao atendimento psicológico. São diversas modalidades de atendimento, realizadas por estudantes desses cursos, sempre supervisionados por professores.
Os interessados podem obter mais informações na Clínica de Psicologia de
cada unidade ou na Secretaria do próprio curso. Contatos:
• Campus Coração Eucarístico (31) 3319.4322 ou clinicapsic@pucminas.br
• Campus de Arcos (37)3352.2662 ou clinicapsiarcos@pucminas.br
• Campus de Poços de Caldas (35)3729.9288 ou psicologia@pucpcaldas.br
• Núcleo Universitário de Betim (31)3539.6832 ou nupsi@pucminas.br
• Unidade de São Gabriel(31)3439.5236 ou clinicaps.sg@pucminas.br

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

O aluno recebe, em seu primeiro semestre na Universidade, sua identidade estudantil, da qual constam os seguintes dados: nome do aluno, curso em
que está matriculado, número de matrícula, Unidade e validade.
Este documento, comprovante do vínculo do aluno com a PUC Minas, deve
ser apresentado sempre que solicitado nas dependências da instituição. Sendo assim, mantenha sempre consigo a sua identificação de estudante.
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COMO RESGUARDAR
SEUS DIREITOS

PUC Minas no Barreiro

Para que as solicitações do aluno sejam atendidas, é importante respeitar as
datas e os prazos fixados anualmente pelo
CALENDÁRIO ESCOLAR da Universidade.
O nome e o endereço residencial e
eletrônico do aluno devem estar sempre
atualizados para que a comunicação
entre a Universidade e o aluno não seja
prejudicada. No caso de alteração de
nome, por motivo de casamento ou de-

cisão judicial, o(a) aluno(a) deverá fazer
a solicitação nos mesmos locais já citados, juntando ao requerimento a cópia
da certidão de casamento ou da decisão
judicial.
O conhecimento das normas que regulamentam a organização acadêmicoadministrativa da Universidade, contidas
neste manual, é imprescindível ao aluno
que deseja fazer valer seus direitos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR

PUC Minas em Betim
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A avaliação do desempenho escolar nos cursos de graduação será realizada durante o semestre letivo, tendo por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma nota de aproveitamento (NA), que será a soma das notas obtidas pelo aluno nos trabalhos escolares.
Por trabalho escolar entende-se a realização de provas, testes, pesquisas, práticas de laboratórios, relatórios de estágios e outras atividades congêneres.
O número de trabalhos escolares a serem realizados em cada disciplina e seus respectivos valores, expressos em números inteiros, bem
como os critérios de reavaliação dos alunos com baixo rendimento será
definida pelo professor, em seu plano de ensino, em consonância com
o projeto pedagógico, mediante aprovação do Colegiado de Coordenação Didática do Curso, no qual a disciplina é ministrada.
Exigir-se-á, para aprovação, uma freqüência mínima igual a 75%
(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares efetivamente praticada em cada disciplina, exceto nas disciplinas e nas
atividades acadêmicas realizadas na modalidade a distância.
O aluno que alcançar um mínimo de 60 (sessenta) pontos nos trabalhos escolares e a freqüência mínima exigida nas atividades acadêmicas presencias estará aprovado na disciplina.
A apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade a
distância é considerada atividade avaliativa presencial obrigatória.
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FREQÜÊNCIA ÀS AULAS
A freqüência mínima em 75%
das aulas é um dos requisitos estabelecidos para a aprovação em
qualquer disciplina, exceto nas
atividades acadêmicas realizadas
na modalidade a distância.
O aluno pode consultar, a qualquer momento, a sua situação de
freqüência, através do SGA-alunos,
na Internet.
O aluno que não se encontrar
regularmente matriculado na disciplina não poderá ser submetido ao
processo de verificação de freqüência na mesma.
Se o nome do aluno não constar
na listagem de uma disciplina, provavelmente ocorreu um dos seguintes casos:
• o aluno esqueceu-se de requerer a matrícula naquela disciplina;
• solicitou matrícula com superposição de horário;
• não observou os pré e/ou corequisitos necessários;
• ultrapassou os limites de carga horária permitidos;
• houve erro no processamento de seu Plano de Estudo;
• o Plano de Estudo não foi processado por constatação de inadimplência do aluno;
• vagas esgotadas na disciplina
solicitada, de acordo com os critérios de processamento estabelecidos pelo colegiado de coordenação
do curso.
O aluno deverá dirigir-se à Secretaria do curso para verificar a
origem do problema e corrigi-lo, se
for o caso.

ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE
FREQÜÊNCIA E/OU NOTA
O aluno poderá consultar, no SGA-alunos, a relação
das disciplinas cursadas e suas respectivas médias, bem
como a discriminação das disciplinas em curso e a cursar.
Notando qualquer irregularidade, o aluno deverá procurar imediatamente a secretaria do curso/unidade/pólo para,
se for o caso, corrigir o engano. Um registro errado ou incompleto traz grandes prejuízos ao aluno no final do seu
curso. O aluno deve conferir sempre com atenção sua situação acadêmica.

ABONO DE FALTAS: SOMENTE
CASOS PREVISTOS EM LEI
O abono de faltas só é permitido nas seguintes hipóteses, nos termos de legislação especial:
1. prestação pelo aluno de Serviço Militar, na forma
estabelecida pelo Decreto-Lei nº 715, de 30 de junho de
1969, e pelo art. 77 do Regulamento do Corpo Oficial da
Reserva do Exército, aprovado pelo Decreto nº 85.587,
de 29 de novembro de 1980;
2. participação do aluno em competições desportivas
nacionais, na forma prevista na lei, ou seja, que estejam
amparadas por Portaria específica do Ministro da Educação fixando as condições de consideração de freqüência.
Não existe abono de faltas para atividades práticas.
Em nenhuma outra situação ou motivo será concedido o abono de faltas.

RETIFICAÇÃO DE FALTAS
LANÇADAS INDEVIDAMENTE
A solicitação de correção de faltas atribuídas indevidamente, regulamentada pela PORTARIA R/Nº 031/2006,
deverá ser feita pelo aluno, na secretaria acadêmica do
curso, no prazo máximo de dez dias úteis após lançamento no Sistema de Gestão Acadêmica, respeitando,
ainda, o limite de dois dias úteis após o encerramento do
semestre letivo. Acompanhe sempre, através do SGAAluno, o registro de sua freqüência.
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REGIME ESPECIAL
DE ESTUDOS
O aluno que, por motivo de doença
(afecção congênita, infecções, traumatismos ou outras condições incompatíveis com a freqüência às atividades escolares), não puder comparecer às aulas
ou trabalhos escolares, poderá ser merecedor de regime especial de estudos,
mediante avaliação médica realizada
pelo Serviço Médico da Universidade.
A concessão do regime especial de
estudos dependerá da conservação das
condições intelectuais e psíquicas necessárias ao prosseguimento dos estudos e quando o período de afastamento
previsto for igual ou superior a 15
(quinze) dias.
Em casos de impedimentos cujo período seja inferior a 15 (quinze) dias, o
aluno poderá requerer em até 72 horas,
após o início da enfermidade, junto à
Secretaria Acadêmica do curso, a
aplicação de atividades(s) de avaliação
que possa(m) substituir aquela(s) porventura realizada(s), no período de afastamento, (prova, trabalho, seminário,
exercícios e similares), desde que comprovado por meio de atestado médico.
Caberá ao Colegiado de Coordenação
Didática do Curso e ao professor(es)
da(s) disciplina(s), a decisão sobre a solicitação do aluno; nesse caso as faltas
serão computadas normalmente.
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PUC Minas em Betim

As disciplinas de estágio e aquelas
que requeiram aulas de laboratório ou
trabalhos de campo não poderão ser
objeto de regime especial de estudos,
salvo em situações que, a juízo do Colegiado de Coordenação Didática do Curso, o justifiquem.
Para ter direito à concessão do regime especial de estudos, o aluno, ou seu
representante, deverá requerê-lo até no
máximo 03 (três) dias após o início do
impedimento, através de formulário
próprio a ser preenchido e entregue ao
Serviço médico da Universidade. Posteriormente, o pedido será encaminhado
ao Colegiado de Coordenação Didática
do Curso envolvido que, após análise,
decidirá pelo seu deferimento ou indeferimento, tendo em vista as características didático-pedagógicas das disciplinas que estejam sendo cursadas pelo
aluno.
O regime especial de estudo, caso
seja aprovado pelo Colegiado de Coordenação Didática, será concedido a partir da data de entrada (requerimento) do
pedido do aluno.
O regime especial de estudos concedido para período igual ou superior a 15
(quinze) dias deverá se orientar por um
planejamento de estudos que, elaborado pelo(s) professor(es) e aprovado pelo
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Colegiado de Coordenação Didática do
Curso, deverá conter:
- A(s) unidade(s) de ensino a ser(em)
desenvolvida(s);
- A especificação da(s) atividade(s) a
ser(em) cumprida(s) pelo aluno (tipo,
valor e data de entrega da atividade);
- A indicação bibliográfica para o
período de assistência, quando for o
caso.
Poderão ser previstas no planejamento citado, com datas prefixadas, as
provas a serem realizadas quando do
retorno do aluno.
Os afastamentos que porventura ultrapassem o semestre letivo exigirão um
tratamento especial. Se reunirem condições de saúde, o aluno fará suas avaliações quando do retorno, na primeira semana de aula do semestre. Esse terá,
dentro dos prazos previstos no calendário escolar, a oportunidade de inclusão/alteração de disciplinas, desde que
atenda aos requisitos para tal. Nos casos
em que a duração do regime especial de
estudos ultrapasse os prazos regulares
para inclusão/alteração de matrícula,

deverá ser solicitado o trancamento da
matrícula naquele semestre.
A Lei nº 6.202, de 16/04/1975, estende os benefícios do regime especial de
estudos à estudante em estado de gestação, a partir do 8º mês de gravidez,
durante três meses.
Para fazer jus a esse benefício, a aluna deverá apresentar seu requerimento
em formulário próprio, no Serviço Médico, sendo necessária a apresentação do
atestado validado pelo médico que a assiste.
Nas disciplinas em que o regime especial de estudos for indeferido, o aluno
poderá solicitar o cancelamento da matrícula nas mesmas.
No período de vigência do regime
especial de estudos, não poderão ser
atribuídas faltas ao aluno, razão pela
qual o requerimento, após deferido pela
Coordenação do curso, deverá ser remetido ao Centro de Registros Acadêmicos
ou à Secretaria Acadêmica correspondente, para as providências cabíveis
quanto ao registro de freqüência do
aluno.

PUC Minas em Arcos
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DISPENSA DE
DISCIPLINA
O aluno que tiver integralizado, na educação superior, atividades acadêmico-científicas, em instituição de ensino superior
credenciada na forma da lei, poderá solicitar
o aproveitamento da carga horária correspondente para efeito de integralização do
currículo do curso em que estiver matriculado, excetuada a referente às disciplinas
isoladas.
O requerimento deverá ser apresentado
no Centro de Registros Acadêmicos ou na
Secretaria da Unidade/Campus/Pólo de Apoio
Presencial, conforme o caso, juntamente
com os seguintes documentos:
a) histórico escolar, emitido pela instituição na qual a(s) disciplina(s) foi(ram) cursada(s), constando nota e carga horária das
disciplinas;
b) programa(s) da(s) disciplina(s) cursada(s);
c) declaração da instituição de origem,
indicando a nota mínima ou conceito para
aprovação, quando não explicitados no histórico.

PUC Minas em Contagem

Prazo para solicitação: até 10 (dez) dias
após sua matrícula.
O aluno deverá continuar cursando a(s)
disciplina(s) em que estiver matriculado, enquanto aguarda resposta ao seu pedido de
dispensa.
Será reconhecida a equivalência quando a abrangência dos conteúdos programáticos e, cumulativamente, a carga horária da disciplina cursada, corresponderem
a, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do
respectivo plano de ensino exigido pela
Universidade, salvo entendimento do Colegiado de Coordenação Didático do Curso
de que o pleiteante deva submeter-se a
exame de proficiência. Quando a abrangência e a carga horária da disciplina forem inferiores a 80% (oitenta por cento),
mas iguais ou superiores a 60% (sessenta
por cento), o aluno poderá ser submetido a
complementação e/ou a exame de proficiência, ou cumprir integralmente a disciplina,
a critério do Colegiado de Coordenação Didática do Curso.

EXAME DE SUFICIÊNCIA

O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, com conhecimentos e
habilidades adquiridos antes de seu ingresso na PUC Minas, poderá ser dispensado de cursar
disciplinas de seu curso. Para tanto deverá se submeter a Exame de Suficiência regulamentado pela Resolução nº 16/2007, aplicado por banca específica. O aluno deverá requerer no
CRA/Secretaria Acadêmica da Unidade/Pólo a realização do Exame, apresentando documentos
que atestem ser ele portador de conhecimento, habilidade ou competência relativos à disciplina, objeto do exame, para análise e parecer do Colegiado de Coordenação Didática do Curso.
Para requerer Exame de Suficiência em determinada disciplina, o aluno deve atender às
seguintes condições:
a) estar regularmente matriculado, no semestre em que requer a realização do Exame;
b) não ter sido reprovado na disciplina;
c) não ter realizado Exame de Suficiência para a mesma disciplina ou disciplina equivalente a ela;
d) ter efetuado o pagamento da taxa do exame.
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O aluno deve renovar sua matrícula a cada
período letivo. A cada renovação de matrícula, o
aluno escolhe as disciplinas que deseja cursar
(plano de estudos) respeitados os pré e co-requisitos e as cargas horárias máxima e mínima
semestrais. Respeitando o limite máximo de
20% da carga horária total do curso de origem
do aluno e mediante comprovação da existência de vagas, os alunos dos cursos presenciais
de graduação e seqüenciais poderão matricular-se em disciplinas equivalentes, oferecidas na
modalidade a distância, bem como os alunos
dos cursos de graduação a distância, poderão
requerer matrícula em disciplinas equivalentes
nos cursos de graduação na modalidade
presencial. É importante observar as datas e os
procedimentos divulgados previamente, e que
deverão ser rigorosamente observados.
Ao final do processo de matrícula, o aluno
deverá verificar através do site “www.pucminas.br”, no ícone SGA-alunos, se o seu plano de
estudo foi corretamente processado, aderir ao
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
e emitir o seu comprovante de matrícula.
O aluno que não renovar sua matrícula será
considerado desistente, ou seja, perderá direito
à vaga.
A adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais é condição essencial para
efetivação da matrícula e para que o aluno tenha acesso aos serviços oferecidos pela Uni-

MATRÍCULA

PUC Minas Campus Guanhães

versidade.
Excepcionalmente, a juízo da Universidade,
poderá ser aceita a matrícula extemporânea.
Nesse caso, o aluno será penalizado com:
• redução do intervalo de vencimento das
parcelas;
• lançamento de faltas correspondentes ao
período em que não estiver matriculado;
• impossibilidade de matricular-se em disciplinas cujo número de vagas já esteja esgotado.
Para renovar sua matrícula, o aluno deverá
estar em dia com o pagamento do semestre letivo anterior e não possuir nenhuma parcela ou
pendência relativa a quaisquer semestres anteriores. A matrícula do aluno somente terá efeito após o pagamento da primeira parcela do semestre de referência.

ALTERAÇÃO DE MATRÍCULA

A matrícula do aluno somente poderá ser modificada se, após ter sido efetivada, ocorrer um
dos seguintes fatos:
• cancelamento da oferta ou modificação no horário de aulas de alguma disciplina relacionada em seu plano de estudos;
• oferta de turma especial, após efetivação da matrícula;
• liberação de vaga requerida em disciplina, após o período regular de matrícula;
• publicação extemporânea de sua nota de aproveitamento em disciplina cursada;
• divulgação tardia da análise de seu pedido de dispensa de cursar disciplina;
Nessa situação, somente as parcelas a vencer da semestralidade sofrerão alteração em seus
valores.
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TRANCAMENTO DE
MATRÍCULA
O aluno que, por qualquer motivo,
estiver impedido de prosseguir seus estudos em um dado período letivo, pode
requerer o trancamento de sua matrícula, resguardando, dessa forma, sua
vaga para o período letivo subseqüente.
Normas que regem o trancamento:
• o deferimento será automático, não
necessitando comprovação, se solicitado
no prazo fixado no calendário escolar;
• a validade fica restrita ao período

PUC Minas Campus Poços de Caldas

letivo a que se refere, devendo o aluno,
portanto, voltar a se matricular no período letivo subseqüente;
• o trancamento pode ser concedido até duas vezes consecutivas;
• é vedado o trancamento ao aluno
no semestre de ingresso no Curso.
O aluno fica isento do pagamento
das parcelas a vencer, devendo estar em
dia com o pagamento das parcelas vencidas.

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
O cancelamento de matrícula significa o desligamento do
aluno da Universidade.
Caso o aluno calouro solicite o cancelamento de matrícula no prazo estabelecido pela Universidade, é facultado a esta
reter até 15% (quinze por cento) do valor de sua taxa de matrícula.
O cancelamento somente poderá ser solicitado se estiver
em dia com as parcelas vencidas, sem pendências junto à biblioteca e com devolução da credencial do estacionamento.
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REABERTURA DE MATRÍCULA
O aluno que tiver abandonado seus estudos na Universidade, por desistência ou cancelamento de matrícula, poderá solicitar a reabertura de sua matrícula no Centro de Registros Acadêmicos (alunos do Campus Coração Eucarístico) ou na Secretaria da Unidade correspondente (demais alunos).
A reabertura de matrícula será concedida a juízo da Universidade e estará
condicionada à existência de vaga no curso-turno de origem, e à não existência de pendências financeiras.
O aluno que requerer reabertura da matrícula estará sujeito ao último currículo aprovado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão para o respectivo curso, excetuando-se aqueles casos em que o Colegiado de Coordenação
Didática do Curso considerar justificável a permanência do aluno no currículo em extinção.

TRANSFERÊNCIA DE TURNO E TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE
A transferência de turno e a transferência de Unidade são objeto de edital específico previsto no calendário escolar. Poderá
pleitear a transferência de turno e a transferência de Unidade o aluno que estiver regularmente matriculado, não podendo, contudo requerê-las no semestre de ingresso no
Curso.
A transferência de turno poderá processarse também através de permuta entre alunos.
Nesse caso, ambos devem dirigir-se ao Centro

de Registros Acadêmicos (Campus Coração Eucarístico) ou à Secretaria da Unidade/Campi, e
preencher dois requerimentos distintos, indicando cada um deles o nome do colega com
quem deseja permutar.
Os critérios de seleção são definidos no edital, por ocasião da inscrição no processo.
Enquadram-se nos procedimentos aqui
previstos as solicitações de mudança de
modalidade de ensino (presencial/virtual), para
mesmo curso.

REOPÇÃO DE CURSO (ENTRE CURSOS DA MESMA ÁREA)
A reopção de curso é objeto de edital específico previsto no calendário escolar. Poderá
pleitear a reopção de curso o aluno que estiver
regularmente matriculado na Universidade,
não podendo, contudo requerer a mesma no
semestre de ingresso no Curso.
É importante observar que:
• É concedido ao aluno o direito de reopção

de curso até 02 (duas) vezes.
• Os critérios de seleção são definidos no
edital, por ocasião da inscrição no processo.
• Enquadram-se nos procedimentos
previstos para Reopção as solicitações
de mudança de modalidade de ensino
(presencial/virtual) para outro curso da
mesma área.
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TRANSFERÊNCIA INTERNA (ENTRE
CURSOS DE DIFERENTES ÁREAS)

PUC Minas Campus Serro

A transferência interna é objeto de
edital específico previsto no calendário
escolar. Poderá pleitear a transferência
interna o aluno que estiver regularmente matriculado na Universidade, não podendo, contudo requerer a mesma no
semestre de ingresso no Curso.
PUC Minas.
Ressalte-se que:
• É concedido ao aluno o direito de
transferir-se de curso até 02 (duas) vezes.
• os critérios de seleção são definidos no edital, por ocasião da inscrição
no processo.

TRANSFERÊNCIA DA PUC MINAS PARA
OUTRA INSTITUIÇÃO
O aluno regularmente matriculado pode requerer, em qualquer época do
período letivo, a sua transferência para outra instituição, mediante apresentação da declaração de vaga fornecida pelo estabelecimento para o qual irá
transferir-se.
Para obter a sua guia de transferência, o aluno deve estar quite com as
mensalidades escolares vencidas até a data de seu pedido.

CONCLUSÃO DE CURSO
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O aluno formando deverá acessar o
SGA/Alunos, no prazo fixado no calendário escolar para, em impresso próprio
requerer sua formatura. O formando
deverá apresentar, junto à Secretaria
Acadêmica do curso, a seguinte documentação:
• requerimento de formatura;
• cópias de Carteira de Identidade e
Certidão de Nascimento (ou casamento).
Considera-se formando, conforme
Portaria 056/2006 e resolução
013/2003, ambas da PUC Minas, o aluno que, ao cumprir as disciplinas nas
quais se encontra matriculado, e em

condição de cumprir todas as atividades complementares exigidas até o final do semestre letivo vigente, terá integralizado o currículo do seu curso.
Concluído o curso, o aluno deve
procurar o Centro de Registros Acadêmicos (alunos do Campus Coração Eucarístico), ou a Secretaria da Unidade
correspondente (demais alunos) a fim
de requerer o registro de seu diploma
junto à PUC Minas e receber informações sobre as providências a serem tomadas. Será concedida ao aluno formado uma Declaração de Conclusão de
Curso.
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CONTRIBUIÇÃO ESCOLAR

PUC Minas Campus Arcos

O valor da contribuição escolar é calculado a partir das cargas horárias das disciplinas em que o aluno se matriculou (plano de estudo), variando o custo da horaaula de acordo com o curso.
Os valores a serem pagos pelo aluno são calculados com base nos seguintes critérios:
1) Na data de efetivação da matrícula, multiplica-se a carga horária de cada disciplina pelo valor vigente da hora-aula correspondente ao curso. A soma dos valores das horas-aula de todas as disciplinas em que o aluno se matriculou, multiplicada pelo valor da hora-aula do curso do aluno, constitui o valor global do plano
de estudo.
2) Do valor global do plano de estudo deverá ser subtraído o valor pago na 1ª
parcela. O valor restante deverá ser dividido pelas parcelas a vencer, normalmente
em número de 5, obtendo-se assim o valor de cada parcela subseqüente.
3) Quando ocorrer alteração do plano de estudo, com inserção de nova disciplina, o valor da parcela será calculado com base na carga horária integral da disciplina incluída, dividido pelo número de parcelas a vencer.
4) No caso de exclusão de disciplina do plano de estudo, após o prazo estipulado pela Universidade, o aluno arcará com as obrigações financeiras até a data do
cancelamento, ficando a partir daí isento das parcelas a vencer. Quando a exclusão
se der por dispensa da disciplina, concedida após a matrícula no prazo previsto no
calendário escolar, o plano de estudo será alterado, retirando-se das parcelas a
vencer o valor correspondente à carga horária da disciplina. Caso o aluno tenha
efetuado algum pagamento antes da exclusão, o valor referente àquela disciplina
será compensado proporcionalmente nas parcelas a vencer.
Para elucidar os critérios empregados no cálculo das obrigações financeiras do
aluno, é mostrado a seguir um exemplo elaborado a partir dos seguintes dados:
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I) Cálculo do Plano de Estudo:
• valor da hora-aula financeira, vigente na época da matrícula
• valor da primeira parcela (matrícula): R$ 812,00 (independente do Plano de
Estudo)
OBS.: O valor da hora/aula depende do Plano de Estudo e do Currículo de cada curso.

Carga Horária Carga Horária Valor da Valor da
Acadêmica Financeira Hora/aula disciplina
R$ 808,20
60
13,47
64
Álgebra
R$1.212,30
90
13,47
96
Física
80
75
13,47
Estatística
R$1.010,25
30
13,47
32
Química
R$ 404,10
255
Total do Plano de Estudo 272
R$ 3.434,85
Taxa de D.A.
Taxa de D.C.E.
Valor Total do Plano de Estudo - Valor pago 1ª parcela = Valor de cada parcela
5
R$ 3.434,85 - R$ 812,00
= R$ 524,57
5
Disciplina

II) Outra forma de calcular o valor das parcelas, considerando individualmente cada disciplina:
1) Após obtido o valor global do plano de estudo, calcula-se o percentual que
foi pago através da primeira parcela, em relação ao referido valor do plano de
estudo. Esse percentual corresponde também ao percentual de horas-aula quitadas
em cada disciplina.
2) Da carga horária de cada disciplina deverá ser subtraído o número de horasaula quitadas com a primeira parcela. O restante será dividido pelas parcelas a
vencer, normalmente em número de 5(cinco), que corresponderá ao número de
horas-aula de cada disciplina por parcela (ver quadro a seguir).
3) 3- O valor de cada parcela é resultante da soma dos valores das disciplinas que
a compõem, valores esses obtidos multiplicando-se a carga horária de cada disciplina, a ser quitada naquela parcela, pelo valor da hora-aula correspondente ao
curso.
• Cálculo do percentual pago através da primeira parcela (matrícula)
Valor da primeira parcela x 100
Valor global do plano de estudo

26

R$ 812,00 x 100
= 23,64%
R$ 3.434,85
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• Composição das parcelas
Supondo que o total de parcelas a vencer seja em número de 5 (cinco) teremos,
então, a seguinte composição:
Disciplina

Carga Horária Carga Horária
Horas-aula
Horas-aula
devidas
Acadêmica Financeira pagas c/ 1ª parcela
Álgebra
60
60x23,64%=14,18
60-14,18=45,82
64
Física
90
90x23,64%=21,28
90-21,28=68,72
96
Estatística
75
75x23,64%=17,73
75-17,73=57,27
80
30
Química
30x23,64%=7,10
30-7,10=22,90
32
255
Total do plano 272
255x23,64%=60,28 255-60,29%=194,71
de Estudo

Horas-aula de
cada parcela
45,82/5=9,16
68,72/5=13,74
57,27/5=11,45
22,90/5=4,58
194,71/5=38,94

• Cálculo do valor de uma parcela
Disciplina
Álgebra
Física
Estatística
Química
Total
Total D.A.
Total D.C.E.
Total a pagar

Carga Horária Carga Horária
Acadêmica
Financeira

64
96
80
32
272

60
90
75
30
255

Horas-aula devidas x
valor da hora-aula
9,16 x R$13,47
13,74 x R$13,47
11,45 R$13,47
4,58 R$13,47
38,93 x 13,47

Valor da parcela - R$
123,39
185,08
154,23
61,69
524,39
5,88
3,36
533,63

Documento de crédito (Boleto Bancário) – As parcelas da contribuição escolar são pagas através de um boleto, emitido mensalmente e enviado pelo correio
ao domicílio do aluno. Caso este não receba o boleto em seu domicílio, o aluno deverá retirar a segunda via pela Internet, acessando o site www.pucminas.br – SGAaluno ou procurá-la na Divisão Financeira da PUC Minas, prédio 18 (Campus Coração Eucarístico). Os demais alunos deverão procurar a Secretaria da Unidade correspondente, a partir do 1º dia útil do mês.
Pagamento – Até a data de vencimento fixada no boleto, e de posse desse documento, o aluno pode efetuar o pagamento em qualquer agência integrante do
“Sistema Financeiro de Compensação Integrada”. O boleto tem validade limitada.
Para pagamento após essa data, o aluno deverá acessar o site www.pucminas.br –
SGA-aluno ou dirigir-se à Divisão Financeira (Campus Coração Eucarístico) ou à Secretaria da Unidade correspondente a seu curso, a fim de obter nova via do boleto.
Multas e correção – Quando o pagamento for efetuado após a data-limite informada no boleto, o aluno deverá pagar multa, juros e correções.
Taxas de DA’s e DCE – Estão incluídas no boleto encaminhado ao aluno para
pagamento e representam uma contribuição voluntária.
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REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos órgãos
colegiados da Universidade, em conformidade com os preceitos estabelecidos na lei, no Estatuto e no Regimento Geral.
A representação é feita pelo Diretório Central dos Estudantes e pelos Diretórios e Centros Acadêmicos. Informe-se sobre a localização e o horário de
funcionamento desses órgãos na própria Unidade.
BOLSAS DE ESTUDOS E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NA PUC MINAS
A partir do 1º semestre de 2005 a PUC Minas
aderiu ao Programa Universidade para Todos ProUni, do Governo Federal, tornando-se essa, a
partir de então, a principal forma de obtenção de
bolsas de estudos pelos alunos que já estudam ou
que pretendam estudar na PUC Minas.
Este Programa se destina a candidatos que tenham cursado o ensino médio completo em escola
da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, exceto para portadores de
necessidades especiais (nos termos do Decreto nº
3298, de 20/12/1999) e para os professores da rede
pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro de
pessoal permanente da instituição pública (exclusivamente para candidatos aos cursos de Licenciatura e Pedagogia).
O candidato à bolsa do ProUni não precisa prestar o vestibular nem estar matriculado na instituição
em que pretende se inscrever, mas deverá ter realiza-

do o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, para
concorrer às Bolsas ProUni. Tais bolsas poderão ser
integrais ou parciais, dependendo da renda per capita do grupo familiar do candidato pré-selecionado.
Além das bolsas ProUni, a PUC Minas também
oferece aos calouros a possibilidade de concorrer
a Bolsas Institucionais. Importante ressaltar que
essas bolsas são oferecidas em número reduzido,
havendo uma grande concorrência para as mesmas, uma vez que a maior oferta de vagas são
para as bolsas ProUni.
A PUC Minas também participa do FIES – Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal,
que financia até 50% da mensalidade dos alunos
regularmente matriculados. A oferta e o período de
inscrição para essa modalidade de financiamento é
definida pelo MEC e previamente divulgado pela
Universidade. Mais informações: (31) 3319.4445 e
seac@pucminas.br

DESTAQUE ACADÊMICO
Os alunos que obtiverem o melhor
aproveitamento do semestre letivo em cada
curso/turno ou modalidade, com base nos
critérios estabelecidos na Portaria R/Nº
043/2008, farão jus ao reconhecimento de
“Destaque Acadêmico”, tendo direito a
bolsa de estudos semestral de 50% do valor
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que o aluno teria efetivamente que pagar à
Universidade, excluída a parcela da
matrícula.
Os documentos oficiais citados nesse
Manual, bem como os fluxogramas de alguns
procedimentos acadêmicos estão disponíveis
eletronicamente no SGA.
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ALGUNS VOCÁBULOS
ACADÊMICOS
CURRÍCULO EM OFERTA: elenco de atividades
acadêmicas científicas que cada curso coloca em
oferta para cada período letivo.
PLANO DE ESTUDO: conjunto de disciplinas que
o aluno escolhe para cursar em um período letivo, aprovado pelo coordenador do curso.

PUC Minas no São Gabriel

PROJETO PEDAGÓGICO: é o documento que traça
a ação educativa de cada curso, definindo as habilidades e competências a serem desenvolvidas
para atingir um perfil previamente estabelecido. É
elaborado coletivamente, com a participação de
professores, alunos e comunidade externa mais
diretamente envolvida e contêm as atividades
acadêmicas científicas previstas pelas diretrizes
curriculares, definidas pelo Conselho Nacional de
Educação, acrescidas de outras, definidas pelas diretrizes para a graduação da PUC Minas.
CURSO: programa de estudos específicos e organizado seguindo atividade ou formação pretendida, autorizado e reconhecido, ministrado
em unidade da instituição, em níveis de seqüencial, graduação e pós-graduação.
CURRÍCULO: conjunto das atividades acadêmico-científicas correspondentes: disciplinas, trabalhos de conclusão de curso, estágios, atividades complementares e demais atividades contempladas no projeto pedagógico, distribuídas
por períodos letivos semestrais. Aprovado pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para
um determinado curso.

CÓDIGO DA DISCIPLINA: seqüência de dígitos
que identifica a disciplina no sistema acadêmico
da Universidade. Cada dígito ou grupo de dígitos
corresponde a um identificador, como é mostrado a seguir:
DISCIPLINA:

XXXX. X. XX/X Dígito verificador

Identificador da turma

Grupo
Turma

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA: é o programa
de cada disciplina, detalhamento dos assuntos
de que trata a disciplina, incluindo a bibliografia
utilizada, os métodos didáticos empregados e o
tempo necessário ao ensino de cada unidade.
CARGA HORÁRIA: número de horas-aula previstas para um curso uma disciplina e outra atividades curricular.
PRÉ-REQUISITO: uma disciplina A é pré-requisito de uma disciplina B quando a aprovação na
disciplina A é condição prévia para a matrícula
na disciplina B.
CO-REQUISITO: uma disciplina A é co-requisito
de uma disciplina B quando, para cursar B, devese cursar simultaneamente ou já ter cursado a
disciplina A. A tabela de pré e co-requisitos das
disciplinas do curso é definida pelo Colegiado de
Coordenação Didática do Curso.

OS DOCUMENTOS OFICIAIS CITADOS NESSE MANUAL, BEM COMO OS FLUXOGRAMAS DE ALGUNS
PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS, ESTÃO DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE NO SGA.

29

MANUAL DO ALUNO PUC MINAS

REGIME DISCIPLINAR

Campus Coração Eucarístico

O aluno da Universidade que cometer ato de indisciplina estará sujeito às
sanções previstas no Regimento Geral, conforme abaixo descrito:
Regimento Geral (páginas 39 a 45 com alterações introduzidas pelas Portarias 034/2002 e 052/2002)
CAPITULO III
DO CORPO DISCENTE
SEÇÃO I
DA CONSTITUIÇÃO
Art. 176 Constituem o corpo discente da Universidade os alunos regularmente matriculados nos seus cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu.
Parágrafo único - Para efeito de identificação, cada estudante receberá documento de identidade fornecido pelo Centro de Registros Acadêmicos.
SEÇÃO II
DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 177 Cabem aos membros do corpo discente, individual ou coletivamente, conforme o caso, os seguintes direitos e deveres fundamentais:
I aplicar máxima diligência no aproveitamento do ensino ministrado;
II atender aos dispositivos regulamentares, no que respeita à organização
didático-científica, especialmente à freqüência às aulas e à execução dos trabalhos e programas e ao pagamento das taxas escolares;
III observar o regime disciplinar instituído no Estatuto e neste Regimento
Geral;
IV abster-se de atos que possam importar perturbação da ordem, ofensa
aos bons costumes, desrespeito aos professores, aos funcionários e às autoridades universitárias;
V abster-se de fazer proselitismo, dentro ou fora do recinto escolar, de
idéias contrárias aos princípios que inspiram a Universidade;
VI contribuir, na esfera de sua ação, para o prestígio crescente da Universidade e o respeito às suas finalidades espirituais e humanas;
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VII comparecer aos atos solenes da Universidade e zelar pela sua conservação;
VIII recorrer das decisões dos órgãos administrativos para os órgãos da
administração da hierarquia superior, em assuntos de seu interesse;
IX promover, devidamente autorizado pelo órgão competente, atividades
ligadas aos interesses da vida universitária;
X comparecer, com direito a voz e voto, às reuniões de comissões e órgãos
colegiados da Universidade, por meio de representação constituída na forma
prevista na legislação vigente e disciplinada neste Regimento Geral;
XI organizar-se em associações, diretórios e grêmios;
XII pleitear assistência e candidatar-se ao exercício da Monitoria, na forma estabelecida neste Regimento Geral.
Art. 178 Os alunos serão desligados da Universidade:
I quando não renovarem, nem trancarem a matrícula nos prazos previstos no Calendário Escolar, de conformidade com as normas estabelecidas neste Regimento Geral;
II quando o solicitarem por escrito, e o pedido for aceito pela Universidade;
III quando sobrevier doença incompatível com o convívio escolar, a juízo
do Serviço Médico ou de profissional credenciado pela Universidade, respeitado o regime de exceção previsto em lei e disciplinado neste Regimento Geral;
IV quando incursos nas cominações aplicáveis à jubilação, consoante o
disposto na legislação específica;
V quando lhe foi disciplinarmente imposta a sanção de desligamento.
SEÇÃO III
DA REPRESENTAÇÃO
SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 179 O corpo discente da Universidade será representado nos órgãos
colegiados acadêmicos com direito a voz e voto.
Parágrafo único A representação terá por objetivo promover a cooperação
da comunidade acadêmica e o aprimoramento da Instituição, vedadas as atividades de natureza político-partidária.
Art. 180 A representação a que se refere o artigo anterior será de um
quinto (1/5) do total dos membros não discentes de todos os colegiados em
que ela deva ser feita.
Art. 181 A representação far-se-á através de representante indicado pe-
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las diretorias do Diretório Central dos Estudantes (DCE) ou do Diretório Acadêmico (DA).
Parágrafo único - Juntamente com os representantes, serão indicados seus
suplentes, com mandato vinculado, para substitui-los em suas faltas ou impedimentos.
Art. 182 - só poderá ser indicado representante do corpo discente aluno
regularmente matriculado na Universidade e que esteja cursando, pelo menos,
três (3) disciplinas no período letivo.
Art. 183 - Será de um (1) ano o mandato dos representantes do corpo discente, permitida uma recondução.
Art. 184 - É vedado o exercício da representação estudantil pelo mesmo
estudante em mais de um órgão colegiado.
Art. 185 - A conclusão do curso, o trancamento ou o cancelamento da matrícula e o fato de o aluno estar matriculado em menos de 3 (três) disciplinas
importará, automaticamente, perda do mandato.
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SUBSEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO
Art. 186 - São órgãos de representação discente;
a) o Diretório Central dos Estudantes (DCE), no âmbito da Universidade;
b) os Diretórios Acadêmicos (DAs), quando constituídos, no âmbito dos
respectivos cursos.
Art. 187 - Caberá aos Diretórios fixar o valor da contribuição devida pelos
seus filiados e cobra-las.
SEÇÃO IV
DO REGIME DISCIPLINAR
Art. 188 - Os alunos da Universidade estão sujeitos às seguintes sanções
disciplinares:
I - advertência;
II - repreensão;
III - suspensão de atividades escolares por até noventa dias;
IV - desligamento.
Parágrafo único - As sanções previstas no artigo aplicam-se também aos
alunos da Universidade por faltas cometidas durante o processo seletivo, ainda que apuradas posteriormente à sua realização.
Art. 189 - Na aplicação das sanções disciplinares serão considerados os seguintes
elementos:
I - primariedade do infrator;
II - dolo ou culpa;
III - natureza da ofensa;
IV - circunstância em que ocorreu o fato;
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V - valor ou utilidade dos bens atingidos;
VI - grau de autoridade ofendida.
Art. 190 - As sanções previstas no artigo serão aplicadas nos seguintes casos:
I - Advertência:
a) por desobediência às autoridades da Universidade, a qualquer membro do seu corpo docente ou seu servidor;
b) por perturbação da ordem em área sob a jurisdição da instituição;
c) por improbidade na execução de trabalhos escolares;
II- Repreensão:
a) por reincidência em qualquer das faltas capituladas nas alíneas anteriores;
b) por ofensa moral a outro aluno;
c) pela prática de atos incompatíveis com a moralidade ou dignidade da
vida universitária, praticados em área de atuação da Universidade;
d) pela prática de atos de que decorram danos ao patrimônio da Universidade, considerados de pequena monta, a juízo da Pró-Reitoria de Infra-Estrutura;
III - Suspensão de atividades escolares:
a) em casos de reincidência em qualquer das faltas capituladas nos itens
anteriores;
b) por agressão física a outro aluno;
c) por divulgação ou fixação, em área de atuação da Universidade, de cartazes, documentos, publicação ou faixas ofensivas a autoridades, pessoas ou
instituições ou à moral;
d) por convocação ou realização de quaisquer comemorações ou eventos
que não guardem estreita vinculação com as atividades acadêmicas;
e) por ofensa moral às autoridades da Universidade, ou a qualquer membro do seu corpo docente, ou a seu servidor, evidenciada por palavras, atitudes ou gestos;
f) por dilapidação do patrimônio da Universidade;
IV - Desligamento:
a) por agressão física às autoridades da Universidade, ou a qualquer membro do seu corpo docente, ou a seu servidor;
b) por condenação definitiva em juízo criminal, por infração incompatível
com a dignidade da vida universitária.
Parágrafo único - Consideradas as circunstâncias de que se revista a falta
praticada pelo aluno, e o disposto no art. 189, poderá ser-lhe aplicada, desde
logo, pela autoridade competente, qualquer das penalidades a que se refere o
artigo, independentemente da ordem ou precedência com que foram estabelecidas.
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Art. 191 - Na aplicação das sanções serão observadas as seguintes prescrições:
I - a advertência e a repreensão serão feitas por escrito;
II - a suspensão e o desligamento serão feitos por Portaria.
Art. 192 - São competentes para aplicação das sanções:
I - Chefe de Departamento ou Coordenador de Colegiado de Coordenação
Didática de Curso, para advertência e repreensão;
II - Pró-Reitor de Graduação, Pró-Reitor de Pesquisa e de Pós-Graduação
e Pró-Reitor de Extensão, para suspensão; .
III - Reitor, para desligamento.
Art. 193 - A aplicação de pena de suspensão ou de desligamento será precedida de inquérito administrativo, que obedecerá às normas constantes deste Regimento, assegurado sempre ao acusado amplo direito de defesa, dispensado o inquérito nas seguintes hipóteses:
I - comprovado flagrante na prática de falta ensejadora de qualquer das
sanções de que trata o artigo;
II - aplicação do disposto no parágrafo único do art. 190.
§ 1º - O inquérito administrativo será instaurado no prazo de trinta dias,
contados da data do conhecimento do fato, mediante Portaria do Decano da
Reitoria, que nomeará comissão de três professores para, sob a presidência de
um deles, apurá-lo.
§ 2.° - O inquérito administrativo poderá ser precedido de sindicância sumária e sigilosa, a ser feita por professor ou comissão designada pela autoridade que tomar conhecimento do fato, para, em caráter preliminar, verificar a
existência de indícios de transgressão disciplinar.
§ 3.° - Em caso de sindicância, o prazo de trinta dias a que se refere o § 1.°
será contado a partir da remessa dos respectivos autos ao Decano da Reitoria.
§ 4.° - No caso dos Campi de Poços de Caldas e de Arcos, dos Núcleos Universitários e das unidades não centralizadas no campus do Coração Eucarístico, a Comissão de Inquérito será instituída pelo respectivo Pró-reitor, que
tem competência para aplicar as sanções previstas nos incisos I, II e III do art.
188.
Art. 194 - O inquérito administrativo deve ser iniciado no prazo de três dias
e concluído no prazo máximo de trinta dias, contados da data da Portaria.
Parágrafo único - Em casos especiais, o Decano da Reitoria poderá ampliar o prazo para conclusão do inquérito administrativo.
Art. 195 - A Comissão de Inquérito Administrativo poderá requisitar servidor para funcionar como secretário.
Art. 196 - A Comissão de Inquérito Administrativo procederá às investigações necessárias à apuração do fato, ouvindo testemunhas e colhendo as provas que entender necessárias.
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Art. 197 - Após as providências a que se refere o artigo anterior, a Comissão dará vista do processo, em mãos do secretário, ao acusado, para, no prazo de quarenta e oito horas, requerer as provas que pretende produzir.
§ 1.° - A Comissão poderá indeferir a produção de provas requerida pelo
acusado, se observar que o objetivo do requerimento é meramente protelatório.
§ 2.° - Se o acusado arrolar testemunhas, estas serão ouvidas no prazo de
três dias, devendo comparecer para depor, perante a Comissão, em dia, lugar
e hora por ela designados, independentemente de intimação ou notificação.
§ 3.° - Se o acusado não tiver prova a produzir, apresentará, no prazo a que
se refere o caput do artigo, a sua defesa por escrito.
Art. 198 - Findo o prazo para produção de prova, será aberta vista dos autos ao acusado, em mãos do secretário, para apresentar a sua defesa, por escrito, no prazo de quarenta e oito horas, após o que a Comissão fará o seu relatório, em que apresentará ao Decano da Reitoria as sugestões que julgar
convenientes, seguindo-se a conclusão do processo à autoridade competente
para decidir o caso, no prazo de vinte dias.
Art. 199 - Da decisão proferida caberá recurso por parte do acusado, na
forma estabelecida neste Regimento.
Art. 200 - O registro da sanção aplicada será feito no Centro de Registros
Acadêmicos, mas não constará do histórico escolar do aluno.
Parágrafo único - Será cancelado o registro de sanções previstas nos incisos I e II do art. 188, se, no prazo de um ano da aplicação, o aluno não incorrer em reincidência.
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