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REGIMENTO DA FACULDADE UNYLEYA 

 

 

TÍTULO I - DA FACULDADE E SEUS FINS 

 

 

Art. 1º. A Faculdade Unyleya, com sede e foro no Rio de Janeiro, situada na Rua do 

Carmo números 66 e 07, Centro, município do Rio de Janeiro-RJ, ministra cursos de 

Educação Superior na modalidade a distância, e é mantida pela UNYEAD Educacional 

S.A., pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos - Sociedade Civil, situada no 

SIA Trecho 17 Rua 10, Lote 455 – 2º andar, CEP 71200228 em Brasília/DF e com atuação 

em todo território nacional. 

Parágrafo único. A Faculdade Unyleya rege-se, pelo presente Regimento, pela legislação 

da Educação Superior e pelo Estatuto da Mantenedora. 

 

Art. 2º. A Faculdade Unyleya tem por missão o oferecimento de cursos de educação 

superior a distância, que primam pelo enfoque de seus estudantes, em uma perspectiva de 

transformação e integração social, por meio do desenvolvimento de competências técnicas, 

cognitivas e socioemocionais que resultem em empregabilidade e ascensão profissional. 

 

Art. 3º. A Faculdade Unyleya tem como objetivos: 

I. formar profissionais graduados e especialistas nos campos de conhecimento 

ofertados, aptos à inserção em setores profissionais e à participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira; 

II. formar profissionais comprometidos, permanentemente, com a qualidade e 

sintonizados com os avanços ocorridos na ciência e na tecnologia; 

III. divulgar o conhecimento por intermédio da realização de atividades culturais, 

científicas e técnicas, desenvolvendo áreas de interesse, organizando programas e 

atividades culturais, vinculados às necessidades regional e nacional; 

IV. incentivar o apoio à produção acadêmica, à iniciação científica e à educação 

continuada; 

V. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
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nacionais e regionais e prestar serviços especializados à comunidade 

estabelecendo relação de reciprocidade; 

VI. promover a extensão, aberta à participação da comunidade, visando a difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e do conhecimento 

sistematizado gerados na instituição; 

VII. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento crítico-reflexivo. 

 

Art. 4º. A Faculdade Unyleya oferece, no conjunto de suas atividades acadêmicas, cursos 

de: 

I. graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

II. pós-graduação, compreendendo, cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendem às 

exigências estabelecidas pelos órgãos competentes da Faculdade; 

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

em cada caso, pelos órgãos competentes da Faculdade. 

 

 

TÍTULO II - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

Art. 5º. A Faculdade Unyleya, para o efeito de sua administração, conta com órgãos 

deliberativos, executivos e suplementares. 

 

Art. 6º. A estrutura administrativa da Faculdade Unyleya é formada por: 

I. Conselho Superior; 

II. Diretoria Geral; 

III. Diretoria Acadêmica de Graduação; 

IV. Diretoria Acadêmica de Pós-Graduação; 

V. Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
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VI. Diretoria Administrativa e Financeira; 

VII. Comissão Própria de avaliação 

VIII. Ouvidoria; 

IX. Secretaria Geral. 

 

 

CAPÍTULO I - DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

 

Seção I – Do Conselho Superior 

 

 

Art. 7º. Ao Conselho Superior – CONSU da Unyleya aplicam-se as seguintes normas: 

I. o Conselho funciona com a presença mínima de dois terços de seus membros e 

decide por maioria simples, salvo nos casos previstos neste Regimento Interno, 

em que se exija quórum especial; 

II. o Presidente do Conselho participa da votação e, no caso de empate, teráo voto de 

qualidade; 

III. as reuniões serão registradas por meio de atas circunstanciadas, lidas e assinadas 

na reunião seguinte; 

IV. é obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade universitária o 

comparecimento dos membros do CONSU às reuniões plenárias, de câmara ou de 

comissões de que façam parte; 

V. as reuniões do CONSU terão uma parte reservada ao expediente e que se destina à 

discussão e aprovação das atas, e as comunicações diversas, e outra relativa a 

ordem do dia. 

Parágrafo único. Além das aprovações, autorizações, homologações e atos que se 

concretizem por constarem em ata a serem comunicadas às partes interessadas, as decisões 

do CONSU podem, conforme a natureza, assumir a forma de Resoluções, Portarias ou 

Instruções Normativas a serem baixadas pelaautoridade competente. 
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Art. 8º. O Conselho Superior – CONSU é o órgão máximo de natureza normativa, 

deliberativa e jurisdicional da Faculdade Unyleya. 

§1º. O Conselho Superior da Faculdade Unyleya, é constituído por: 

I. Diretor Geral da Faculdade; 

II. Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

III. Diretor Acadêmico de Graduação; 

IV. Diretor Acadêmico de Pós-Graduação; 

V. Diretor Administrativo e Financeiro; 

VI. Representante dos Professores 

VII. Representante da Equipe de Tutoria; 

VIII. Representante do Corpo Discente; 

IX. Representante da Sociedade Civil Organizada; 

X. Representante da Comissão Própria de Avaliação - CPA; 

XI. Representante da Mantenedora. 

 

§2º. Os mandatos têm duração de 5 anos; 

 

§3º. As nomeações de que tratam os incisos I e II deverão ser referendadas pela 

Mantenedora. 

§4º. O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor Geral, por iniciativa própriaou por 

requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. 

§5º. O Conselho Superior tomará decisões com base nos pareceres de seus pares. 

§6º. Previamente convidada pelo Diretor Geral, qualquer pessoa vinculada à matéria por 

fundado interesse poderá participar da Reunião do Conselho Superior com direito de 

voz. 

§7º. Nas faltas ou nos impedimentos dos membros haverá suplentes designados pelo 

Diretor Geral. 
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Art. 9º. Ao Conselho Superior compete: 

I. zelar pelo alcance dos objetivos institucionais da Faculdade Unyleya, aprovando 

as diretrizes e as políticas da instituição, bem como supervisionar suaexecução; 

II. exercer, no âmbito da instituição, como órgão consultivo e deliberativo, a 

jurisdição superior da Faculdade Unyleya; 

III. aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição e propor 

diretrizes para planejamento geral da Instituição; 

IV. estabelecer a política de recursos humanos da Faculdade Unyleya, deliberando 

sobre plano de carreira, no âmbito de sua competência; 

V. aprovar a proposta orçamentária da Faculdade Unyleya, bem como suas alterações 

e a respectiva prestação de contas; 

VI. criar, modificar ou extinguir coordenadorias, cursos, programas e órgãos 

suplementares, observada a legislação vigente; 

VII. apreciar, para referendo da Mantenedora, propostas de criação, incorporação, 

suspensão e desativação de cursos; 

VIII. analisar propostas de fixação do número de vagas iniciais de cursos novosou de 

alteração do número de vagas existentes para vigência após aprovação do 

Ministério da Educação; 

IX. aprovar o planejamento anual de atividades da Faculdade Unyleya; 

X. aprovar as alterações no Regimento Interno; 

XI. aprovar as alterações nas estruturas curriculares dos cursos; 

XII. aprovar o regulamento dos órgãos suplementares; 

XIII. referendar, no âmbito de sua competência, os atos do Diretor Geral, praticados na 

forma ad referendum; 

XIV. aprovar e submeter à Mantenedora acordos, contratos ou convênios com 

instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
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XV. exercer o poder disciplinar originariamente ou em grau de recurso; 

XVI. deliberar, como instância superior, sobre recursos interpostos de decisões dos 

demais órgãos da Faculdade Unyleya; 

XVII. exercer outras competências atribuídas pela legislação vigente e por este 

Regimento; 

XVIII. estabelecer as diretrizes e políticas de ensino, iniciação Científica e extensão, 

bem como os seus desdobramentos, inclusive para efeito orçamentário; 

XIX. acompanhar a execução da política educacional da Faculdade Unyleya, propondo 

medidas que julgar necessárias ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento; 

XX. apreciar e emitir parecer sobre as atividades acadêmicas de todos os setores de 

ensino, iniciação científica e extensão da instituição; 

XXI. responder a consultas dos colegiados de curso, relativas às questões de ensino, 

iniciação científica e extensão; 

XXII. manifestar-se sobre a criação, a alteração ou a extinção de órgãosacadêmicos, de 

cursos, de órgãos suplementares, de programas e de projetos ou sobre a suspensão 

do funcionamento destes; 

XXIII. dar parecer sobre proposta de criação, incorporação, suspensão e desativação de 

cursos e habilitações de graduação e de pós-graduação; 

XXIV. fixar normas acadêmicas, complementares às deste Regimento, sobre processo 

seletivo de ingresso na instituição, currículos e programas, matrículas, 

transferências internas e externas, aproveitamento de estudos, além de outras que 

se incluam no âmbito de sua competência, ouvidos o Colegiados de cursos, em 

matéria de sua respectiva competência; 

XXV. aprovar o Calendário Anual da Faculdade Unyleya; 

XXVI. estabelecer normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos deaferição do 

rendimento acadêmico; 

XXVII. estabelecer critérios para elaboração e aprovação de programas de extensão e de 

iniciação científica; 
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XXVIII. opinar sobre a participação da Faculdade Unyleya em programas que importem 

em cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras; 

XXIX. estabelecer critérios sobre a seleção e a lotação do pessoal docente esobre as 

condições de afastamento para fins de estudo e cooperação técnica; 

XXX. exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afetas. 

 

 

Seção II – Da Direção Geral 

 

Art. 10. A Diretoria da Faculdade Unyleya é constituída pelo Diretor Geral da Faculdade, 

Diretores Acadêmicos, Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e Diretor 

Administrativo e Financeiro. 

 

Art. 11. A Diretoria Geral da Faculdade Unyleya é exercida pelo Diretor Geral, designado 

pela Mantenedora, que terá mandato de quatro (5) anos, sendo permitida a sua 

recondução. 

§1º. O Diretor Geral é auxiliado, nas suas funções, pela Diretoria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Diretorias Acadêmicas e pela Diretoria Administrativa- 

Financeira. 

§2º. No impedimento do Diretor Geral e nas suas ausências em reuniões, o exercício de 

suas funções caberá ao Diretor Acadêmico e Administrativo e Financeiro por ele 

designado, que terá mandato de quatro (5) anos, sendo permitido sua recondução. 

 

Art. 12. À   Diretoria Geral, órgão executivo superior, cabe coordenar, 

superintender e fiscalizar todas as atividades da Faculdade Unyleya. 

 

Art. 13. São atribuições do Diretor Geral: 

I. dirigir e administrar a Faculdade Unyleya; 
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II. zelar pela fiel observância da legislação vigente, do Regimento da Faculdade 

Unyleya e das normas complementares emanadas dos órgãos colegiados da 

Instituição; 

III. promover, em conjunto com os Diretores Acadêmicos e o Diretor Administrativo 

e Financeiro a integração no planejamento e a harmonização na execução das 

atividades da instituição; 

IV. executar o orçamento aprovado e submeter aos órgãos competentes a prestação de 

contas anual; 

V. designar e dar posse aos Diretores Acadêmicos, Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Diretor Administrativo e Financeiro, aos 

Coordenadores de curso e núcleos, após aprovação da Mantenedora; 

VI. convocar e presidir os colegiados da Faculdade Unyleya, com direito a voto, 

inclusive o de qualidade; 

VII. apresentar ao Conselho Superior, no início de cada ano, relatório das atividades do 

exercício anterior; 

VIII. exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a instituição, na forma emque for 

estabelecida neste Regimento; 

IX. baixar atos de cumprimento das decisões dos colegiados que preside, como 

membro nato; 

X. constituir comissões para estudos de matérias de interesse da FaculdadeUnyleya; 

XI. encaminhar aos órgãos da Faculdade Unyleya representações ou recursos de 

professores, de estudantes e de funcionários; 

XII. propor ao Conselho Superior a concessão de títulos honoríficos e deprêmios; 

XIII. conferir graus e seus respectivos diplomas e certificados; 

XIV. firmar convênios e acordos no país e no exterior, após aprovação da 

Mantenedora; 

XV. resolver qualquer assunto, em regime de urgência, inclusive os casosomissos 

deste Regimento, ad referendum do órgão competente; 
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XVI. praticar todos os demais atos que decorram de suas atribuições previstasna 

legislação em vigor e neste Regimento. 

 

Art. 14. O Diretor Geral pode pedir reexame da deliberação dos colegiados da Faculdade 

Unyleya, até 10 (dez) dias após a reunião em que houver sido tomada. 

§1º. O Diretor Geral convocará o colegiado para conhecer as razões do pedido de reexame 

da deliberação em uma reunião a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias. 

§2º. A rejeição do pedido de reexame da matéria pela maioria dos membros do colegiado 

importa na aprovação da deliberação. 

§3º. Da rejeição do pedido sobre a matéria que envolva assunto econômico- financeiro, há 

recurso ex-officio para a Mantenedora, dentro de 10 (dez) dias, sendo a decisão desta 

considerada final. 

 

Seção III – Da Direção Acadêmica 

 

Art. 15. A Diretoria Acadêmica é órgão executivo que coordena as atividades fim da 

Faculdade Unyleya, sendo exercida pelo Diretor Acadêmico de Graduação epelo Diretor 

Acadêmico de Pós-Graduação, na forma definida por este Regimento. 

§1º. Os Diretores Acadêmicos são indicados pelo Diretor Geral e sua indicação deve ser 

aprovada pela mantenedora. 

§2º. Aos Diretores Acadêmicos, no impedimento do Diretor Geral e nas anuências de suas 

reuniões, cabe exercer as funções da Diretoria Geral, dentro do período válido de seu 

mandato. 

 

Art. 16. São competências dos Diretores Acadêmicos: 

I. elaborar o planejamento acadêmico; 

II. acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas; 

III. fazer cumprir o calendário acadêmico; 

IV. organizar, coordenar e operacionalizar o processo seletivo para ingresso na 
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instituição; 

V. analisar os curriculum vitae dos docentes selecionados pelas Coordenações de 

curso nos processos seletivos, para posterior encaminhamento para admissão, nos 

termos da legislação em vigor; 

VI. acompanhar o desempenho dos docentes; 

VII. indicar e efetivar a dispensa de membros do corpo docente; 

VIII. orientar as Coordenações de cursos quanto à avaliação dos cursos e asreformas 

curriculares; 

IX. indicar a necessidade de ampliação e atualização da biblioteca virtual da 

Faculdade, para atendimento aos diversos cursos; 

X. no impedimento do Diretor Geral, representar a instituição, interna e 

externamente, ativa e passivamente, no âmbito de suas atribuições; 

XI. executar outras tarefas compatíveis com sua função. 

 

 

Seção IV – Da Direção Administrativa e Financeira 

 

 

Art.17. A Direção Administrativa e Financeira da Faculdade Unyleya é responsável pela 

execução das atividades de gestão de pessoal e infraestruturada mantida. 

Parágrafo único. A Direção Administrativa e Financeira é exercida pelo Diretor 

Administrativo, nomeado pelo Diretor Geral da Faculdade, com mandato de (5) cinco 

anos. 

 

Art. 18. São competências do Diretor Administrativo e Financeiro: 

I. estabelecer diretrizes e gerenciar a elaboração do planejamentoestratégico, tático e 

operacional institucional em consonância com as políticas do MEC, com o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), e, em especial, em sintonia com as 

demandas do ambiente externo, visando ao desenvolvimento nacional da 

Faculdade; 
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II. manter, em conjunto com a Direção Acadêmica, a compatibilidade entre o plano 

orçamentário-financeiro e os planos estratégicos; 

III. disseminar as melhores práticas de gestão nas unidades da Faculdade Unyleya; 

IV. gerir os processos de sistematização de dados, informações e de procedimentos 

institucionais disponibilizando-os na forma de conhecimento estratégico; 

V. executar as decisões tomadas pelo Diretor Geral, dentro do prazo indicado para a 

realização das mesmas; 

VI. recrutar, selecionar e contratar os funcionários técnico-administrativos para os 

diferentes setores da Faculdade Unyleya; 

VII. encaminhar a contratação dos docentes da Faculdade Unyleya, conforme 

orientação e a aprovação do Diretor Acadêmico de Graduação; 

VIII. realizar atividades de treinamento e desenvolvimento dos funcionários técnico- 

administrativos da Faculdade Unyleya; 

IX. zelar pelo patrimônio da Faculdade Unyleya, garantindo a manutenção detodos os 

seus espaços e equipamentos; 

X. garantir o bom funcionamento das tecnologias de informação e comunicação 

pertinentes às atividades docentes, discentes e administrativas da Faculdade 

Unyleya; 

XI. providenciar, sempre que demandado pelo Diretor Geral, relatórios de gestão das 

unidades da Faculdade Unyleya. 

 

 

Seção V – Da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

 

Art. 19. A Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação da Faculdade Unyleya é 

responsável pelo planejamento, gestão, acompanhamento e avaliação das políticas e 

diretrizes de TI da Faculdade, garantindo a operacionalidade das ferramentas tecnológicas 

que suportam as práticas administrativas e acadêmicas da Instituição. 
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Parágrafo único. A Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação é exercida pelo 

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, nomeado pelo Diretor Geral da 

Faculdade, com mandato de (5) cinco anos. 

 

Art. 20. São competências do Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação: 

I. planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e 

manutenção de sistemas, comunicação de voz e dados, rede elétrica estabilizada, 

rede local com e sem fio, infraestrutura computacional, serviços de atendimento 

de informática e demais atividades de tecnologia da informação; 

II. promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a confiabilidade 

dos processos, produtos e serviços de tecnologia; 

III. acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos planos, programas, projetos e 

as contratações estratégicas de tecnologia da informação e comunicação; 

IV. estabelecer e coordenar a execução da política de segurança de tecnologia da 

informação. 

 

Seção VI – Dos Órgãos Suplementares 

 

 

Art. 21. Os Órgãos Suplementares desenvolvem atividades auxiliares e complementares 

às de iniciativa da Administração dos cursos, estendendo os resultados da sua ação para 

toda a Faculdade. 

§1º. São órgãos suplementares da Faculdade Unyleya: 

a) as Secretarias de Graduação e de Pós-Graduação; 

b) a Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

c) a Ouvidoria. 

 

§2º. Os Órgãos Suplementares são diretamente vinculados à Faculdade Unyleya, ouvida a 

Mantenedora. 
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Seção VII – Da Secretaria 

 

 

Art. 22. A Secretaria de Graduação da Faculdade Unyleya é um órgão suplementar que 

assessora a Diretoria Acadêmica de Graduação da instituição. 

Parágrafo único. São atribuições da Secretaria: 

I. propor o EDITAL de seleção dos cursos de Graduação da Faculdade Unyleya, a 

ser aprovado pelo Conselho Superior; 

II. divulgar e fazer cumprir o EDITAL aprovado pelo Conselho Superior; 

III. efetivar matrícula dos estudantes; 

IV. expedir declarações, históricos escolares, certificados e organizar processos para 

registro de diplomas; 

V. manter atualizados os arquivos da Secretaria Digital; 

VI. acompanhar os registros da vida acadêmica dos estudantes; 

VII. executar atividades de natureza burocrática que lhe sejam atribuídas pela Diretoria 

Acadêmica de Graduação; 

VIII. acompanhar as solicitações de trancamento, transferência e de 

cancelamento de matrícula; 

IX. emitir parecer e encaminhar requerimentos dos estudantes; 

X. atestar a conclusão dos cursos dos estudantes. 

 

 

Seção VIII – Da Comissão Própria de Avaliação 

 

 

Art. 23. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um órgão suplementar da Faculdade 

Unyleya e tem por atribuição a coordenação dos processos internos de avaliação da 

instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP/MEC. 

§1º. A CPA atua com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na Faculdade Unyleya. 
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§2º. Sua forma de composição, duração do mandato de seus membros, dinâmica de 

funcionamento e especificação de atribuições são objeto de regulamentação própria, 

aprovada pelos colegiados superiores desta Faculdade, observando-se as seguintes 

diretrizes: 

I. necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

(docente, discente e pessoal técnico-administrativo) e de representantes da 

sociedade civil organizada; 

II. ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. 

 

Seção IX– Da Ouvidoria 

 

Art. 24. A Ouvidoria da Faculdade Unyleya é um elo entre a comunidade – acadêmica ou 

externa – e as instâncias administrativas da Faculdade, visando agilizar a administração e 

aperfeiçoar a qualidade e eficiência dos serviços prestados e ofertados pela Instituição. 

 

Art. 25. São objetivos da Ouvidoria da Faculdade Unyleya: 

I. assegurar a participação da comunidade na Instituição, para promover amelhoria 

das atividades desenvolvidas; 

II. reunir informações sobre diversos aspectos da Faculdade, com afinalidade de 

constante otimização da gestão institucional. 

 

Art. 26. O cargo de Ouvidor e a Ouvidoria estão subordinados diretamente, à Direção 

Geral da Faculdade Unyleya. 

 

Art. 27. A Ouvidoria da Faculdade Unyleya agirá de acordo com as seguintes 

prerrogativas: 

I. facilitar e simplificar, ao máximo, o acesso do usuário ao serviço de Ouvidoria; 
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II. atuar na prevenção de conflitos; 

III. atender às pessoas com cortesia e respeito, evitando qualquer 

discriminação ou pré-julgamento; 

IV. agir com integridade, transparência e imparcialidade; 

 

V. resguardar o sigilo das informações; 

VI. promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida dos vários públicos 

que podem ser beneficiados pela sua atuação. 

 

Art. 28. A Ouvidoria da Faculdade Unyleya terá as seguintes atribuições: 

I. receber demandas – reclamações, sugestões, consultas ou elogios – provenientes, 

tanto de pessoas da comunidade acadêmica, quanto da comunidade externa; 

II. encaminhar às unidades envolvidas as solicitações, para que possam: 

a. no caso de reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não o reconhecer 

como verdadeiro; 

b. no caso de sugestões: adotá-las, estudá-las ou justificar a 

impossibilidadede sua  adoção; 

c. no caso de consultas: responder às questões dos solicitantes; 

d. no caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados do 

trabalho. 

III. transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de cinco dias úteis, contadosdo 

recebimento da resposta do reclamado, as posições das unidades envolvidas; 

IV. registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas 

aos usuários; 

V. encaminhar semestralmente, a Listagem das Solicitações à Ouvidoria: 

a. para o Diretor Geral, a listagem completa; 

b. para a Direção Acadêmica, a listagem das solicitações ligadas às 

questões acadêmicas da Instituição. 
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VI. elaborar e divulgar relatórios semestrais sobre o andamento da Ouvidoria; 

VII. manter, permanentemente atualizadas, as informações e estatísticasreferentes às 

suas atividades; 

VIII. sugerir às instâncias administrativas, medidas de aperfeiçoamento da 

organização e do funcionamento da Instituição. 

 

 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

Seção I - Da Graduação 

 

 

Art. 29. A estrutura da Diretoria Acadêmica de Graduação é formada pelos seguintes 

órgãos: 

I. Câmara de Graduação; 

II. Coordenação de Avaliação e Informação; 

III. Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Discente; 

IV. Núcleo de Gestão e Desenvolvimento Docente; 

V. Núcleo de Desenvolvimento de Conteúdo e Inovação Educacional 

VI. Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa; 

VII. Secretaria Geral de Graduação. 

 

 

Subseção I - Da Câmara de Graduação 

 

 

Art. 30. A Câmara de Graduação, órgão de apoio da Direção Acadêmica, é composta 

pelos seguintes membros: 

I. Diretor Acadêmico de Graduação; 

II. Coordenadores de todos os Núcleos; 
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III. Coordenadores de todos os Cursos de Graduação; 

IV. Secretária Geral da Graduação; 

V. Coordenador da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 

§1º. Os mandatos têm duração de 5 anos. 

§2º. A Câmara de Graduação reúne-se, ordinariamente, uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor-Geral, pelo Diretor Acadêmico de 

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

§3º. A Câmara de Graduação tomará decisões com base nos pareceres de seus pares, por 

maioria absoluta de votos. 

§4º. À Câmara de Graduação compete: 

I. aprovar os Currículos dos Cursos de Graduação para encaminhamento ao  

CONSU; 

II. propor ao CONSU políticas e normas relativas ao Ensino de Graduação; 

III. indicar ao CONSU a criação ou supressão de Cursos de Graduação; 

IV. elaborar e aprovar as normas de funcionamento para a Câmara; 

V. analisar e opinar sobre as normas referentes ao Processo Seletivo; 

VI. estabelecer as políticas de avaliação dos Cursos de Graduação; 

VII. propor ao CONSU normas e diretrizes sobre o regime de trabalho dopessoal 

docente; 

VIII. manifestar-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação; 

IX. propor alterações de estrutura e/ou criação de novos órgãos, no âmbito da 

Graduação. 

 

Subseção II – Dos Núcleos da Diretoria Acadêmica de Graduação 

 

Art. 31. O Núcleo de Gestão e Desenvolvimento Docente é um órgão acadêmico, 

formado por uma equipe multidisciplinar, previsto no Projeto Pedagógico Institucional 
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(PPI), que é parte integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente, 

recomendado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC) e vincula-se à Diretoria Acadêmica de Graduação no desenvolvimento do 

Programa Institucional de Apoio, Formação e Qualificação Docente, visando à melhoria 

constante da qualidade do processo de ensino- aprendizagem ao longo dos cursos. 

§1º.. O Coordenador do Núcleo de Gestão e Desenvolvimento Docente será nomeado pela 

Direção Acadêmica de Graduação. 

§2º. São Atribuições do Núcleo de Gestão e Desenvolvimento Docente: 

I. supervisionar, assessorar e apoiar o planejamento, a implementação e o 

funcionamento dos cursos de graduação; 

II. liderar a equipe de coordenadores dos cursos de graduação; 

III. coordenar a supervisão de tutoria; 

IV. gerir o corpo docente, sendo responsável pela alocação de professores etutores; 

V. formular diagnósticos e propor normas, programas e ações na área da graduação; 

VI. coordenar os programas e planos de ação institucionais relacionados à área da 

graduação; 

VII. administrar os Cursos de Graduação, respondendo, junto ao Diretor Geral, e ao 

Diretor Acadêmico de Graduação por todos os assuntos relacionados ao ensino de 

graduação; 

VIII. planejar, fomentar e gerir estratégias e práticas pedagógicas para Educação a 

Distância no âmbito dos cursos de graduação da Faculdade Unyleya; 

IX. supervisionar as atividades acadêmicas dos cursos de graduação nos polos de 

EAD da Faculdade Unyleya; 

X. solicitar aos órgãos competentes toda e qualquer informação necessária ao 

acompanhamento dos cursos de graduação; 

XI. manter-se atualizado sobre a legislação relativa à organização, funcionamento e 

administração do ensino superior; 

XII. executar, em sua área, todas as demais tarefas que lhe forem atribuídas pelo 
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Diretor Acadêmico de Graduação; 

XIII. promover e difundir utilização de metodologias ativas e práticas educacionais 

inovadoras; 

XIV. coordenar a supervisão de estágios; 

 

§3º Compete à Supervisão de Estágio: 

I. gerenciar, em consonância com as Coordenações de Curso, todo o processo de 

desenvolvimento de estágios supervisionados curricular ou não, doscursos de 

graduação da Faculdade Unyleya, integrando os cursos de graduaçãocom a 

comunidade, com vistas à melhoria da qualificação profissional de seus estudantes; 

II. orientar o estudante em fase de estágio sobre a estruturação e fundamentação 

legal do Estágio Supervisionado Curricular e Extracurricular; 

III. estabelecer intercâmbio entre   os   cursos de   graduação e as empresas, 

organizações, instituições que, propiciem estágios aos Estudantes de graduação; 

IV. organizar e manter atualizado um cadastro automatizado referente às 

oportunidades de estágios para os cursos de graduação; 

V. efetivar metodologia de organização e acompanhamento do estágio, incluindo 

atividades de supervisão, visita e avaliação de estágio; 

VI. elaborar relatórios periódicos sobre as atividades sob supervisão; 

VII. divulgar as oportunidades de estágios disponíveis; 

VIII. elaborar e atualizar o Manual de Estágio Supervisionado (normas gerais, direitos e 

deveres do estagiário e dinâmica de encaminhamento às instituições); 

IX. Divulgar para as empresas, organizações e instituições a condição e 

disponibilidade dos Estudantes para a realização de estágios, sempre em 

consonância com a coordenação de curso, realizando desta forma a divulgação do 

curso junto à comunidade em que as Faculdades estão inseridas; 

X. colaborar na ação de firmar convênios ou outras cooperações para proporcionar, 

reciprocamente estágios nas diversas áreas; 
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XI. XI.. representar, na área de interesse, a Faculdade Unyleya junto a Empresas, 

públicas e privadas, órgãos Públicos e Institutos de Pesquisa com os quais as 

aUNYLEYA mantêm convênios de estágio. 

 

Art. 32. O Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Discente é composto por uma 

equipe multidisciplinar que atua de forma transversal aos cursos de graduação, tendo por 

objetivo acolher e acompanhar o discente no ambiente acadêmico da educação superior, 

na modalidade a distância, ao longo de sua jornada educacional, visando propiciar 

confiança, receptividade, empatia, excelência no atendimento, superação de barreiras 

tecnológicas, redução da distância transacional e promoção da segurança necessária para 

garantia damelhor experiência educacional. 

§1º. O Coordenador do Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Discenteserá nomeado 

pela Direção Acadêmica de Graduação. 

§2º. São atribuições do Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Discente: 

I. acolher os ingressantes dos cursos de graduação, introduzindo-os no meio 

acadêmico e no ensino a distância, esclarecendo possíveis dúvidas de utilização 

do Portal do Estudante. 

II. construir boa relação entre discentes, docentes e corpo técnico- administrativo. 

 

III. receber, analisar, investigar e encaminhar solicitações dos mais diversos 

segmentos aos setores responsáveis. 

IV. sugerir ações e mudanças para a melhoria contínua dos processos pedagógicos e 

dos sistemas de gestão que impactem o corpo discente. 

V. atuar como canal de escuta constante, visando o atendimento de necessidades 

coletivas e individuais. 

VI. gerir informações acerca da percepção do estudante sobre a Instituição, bem como 

as forças e as fragilidades organizacionais, fomentando a melhoria contínua das 

atividades pedagógicas e administrativas; 
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VII. fortalecer a confiança do corpo discente na IES, atendendo com transparência às 

solicitações recebidas; 

VIII. promover entre os setores o desenvolvimento da percepção de prioridade no 

atendimento de qualidade ao discente como parte do planejamento estratégico 

institucional; 

IX. acompanhar os processos de renovação de matrícula, esclarecendo possíveis 

dúvidas e estreitando a comunicação com o discente por meio de umnovo 

acolhimento, a cada semestre letivo; 

X. promover o apoio especializado aos estudantes com necessidades especiais, 

acompanhando seu percurso de modo a assegurar as condições necessárias; 

XI. manter contínua interação com a Coordenação Acadêmica dos cursos para 

alinhamento das ações psicopedagógicas que se façam necessárias; 

XII. manter e estreitar o contato com os egressos e apoiar sua inserção no meio 

profissional; 

XIII. ofertar aos egressos oportunidades de aperfeiçoamento profissional; 

 

 

Art.33. O Núcleo de Desenvolvimento de Conteúdo e Inovação Educacional, composto 

por uma equipe multidisciplinar, tem por finalidade planejar, gerir, acompanhar, inovar, 

avaliar e aprimorar o processo de produção de conteúdo dos cursos de graduação da 

Faculdade Unyleya; 

§1º. O Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento de Conteúdo e Inovação 

Educacional será nomeado pela Direção Acadêmica de Graduação 

§2º. São atribuições do Núcleo de Desenvolvimento de Conteúdo e Inovação 

Educacional: 

I. garantir a qualidade do processo de ensino aprendizagem com base na oferta ao 

estudante de informações consistentes, apresentadas a partir de um desenho 

instrucional eficiente, dialógico, acessível e dinâmico; 



55 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

II. privilegiar a utilização de metodologias ativas, nas quais o protagonismo do 

estudante no processo proporcione respeito às diferentes formas de aprender, 

aprender a aprender, saber e saber fazer. 

III. controlar o processo de produção de conteúdo de modo a garantir a oferta das 

disciplinas nos ambientes virtuais de aprendizagem dentro do calendário 

acadêmico da Instituição; 

IV. prezar pela contínua atualização dos conteúdos dos cursos; 

 

V. avaliar continuamente a qualidade das estratégias pedagógicas oferecidas aos 

estudantes através por meio do ambiente virtual de aprendizagem; 

VI. desenvolver metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem para os cursos da 

Faculdade Unyleya; 

VII. buscar soluções de gestão integrada para os processos administrativos e 

pedagógicos do cotidiano dos cursos da Faculdade Unyleya; 

VIII. pesquisar ferramentas tecnológicas aplicadas à educação que garantam 

continuamente o aprimoramento dos serviços das estratégias educacionais 

oferecidos pela Faculdade. 

 

Art. 34. O Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa tem por finalidade 

primordial o desenvolvimento da iniciação científica e da extensão para os cursos de 

graduação, nos diversos Polos em que se faz presente a Faculdade Unyleya,com foco no 

olhar local sobre os temas geradores nacionais que emanam dos valores e princípios da 

IES. 

§1º. O Coordenador do Núcleo será nomeado pela Direção Acadêmica de Graduação 

Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa. 

§2º. O NICE abriga a revista eletrônica da Faculdade Unyleya “Educação Sem 

Distância”, que além de veicular a produção docente, almeja dar visibilidade aosartigos 

científicos produzidos por seus estudantes, como resultado dos projetos desenvolvidos na 

iniciação científica. 
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§3º. São atribuições do Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa: 

I. implementar as Políticas de Iniciação Científica e de Extensão naFaculdade 

Unyleya; 

II. articular o diálogo permanente com instituições públicas, privadas emovimentos 

sociais, com vistas ao desenvolvimento de parecerias e convênios; 

III. associar a iniciação científica à produção do conhecimento 

contemporâneo; 

IV. favorecer e oportunizar a difusão da produção acadêmica discente edocente; 

V. implementar ações interdisciplinares, interinstitucionais, nacionais e 

internacionais; 

VI. proporcionar a participação dos estudantes em projetos de Iniciação Científica e 

Extensão de caráter interdisciplinar; 

VII. gerir o processo de construção da Revista Eletrônica “Educação Sem 

Distância”; 

VIII. produzir cursos de extensão para oferta gratuita no site institucional; 

IX. gerir os convênios e parceria acadêmicas nacionais e internacionais. 

 

 

Seção II - Das Coordenações de Curso 

 

Art. 35. Os cursos de graduação da Faculdade Unyleya serão geridos por um 

Coordenador, indicado pela Diretoria Acadêmica e designado pelo Diretor Geral, com 

mandato de 5 (cinco) anos. 

§1º. São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, em 

cada período letivo, de acordo com as orientações da Diretoria Acadêmica de 

Graduação; 

II. presidir as atividades do Colegiado de seu curso; 

III. conduzir para análise no CONSU os encaminhamentos sugeridos pelo Colegiado 
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de seu curso; 

IV. acompanhar as atividades do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de seucurso, 

convocando reuniões periódicas; 

V. propor medidas para melhoria da qualidade do curso; 

VI. orientar e supervisionar os corpos docente e discente quanto aos objetivos do 

Curso; 

VII. participar da banca avaliadora dos processos seletivos de docentes; 

VIII. acompanhar o rendimento do corpo discente; 

IX. supervisionar o cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário 

acadêmico da IES que dizem respeito ao Curso; 

X. orientar as atividades docentes (verificações de aprendizagem, 

aprimoramento de metodologias de ensino); 

XI. manter integração com as diversas coordenações de curso da FaculdadeUnyleya; 

XII. planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros); 

XIII. propor a dispensa de membros do corpo docente; 

XIV. orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria de graduação,em todas 

as suas atividades e registros da vida acadêmica; 

XV. decidir sobre pleitos de transferências de estudantes de outras instituiçõespara a 

Faculdade Unyleya, atendidas as exigências legais; 

XVI. analisar currículos para equivalência e isenção de disciplinas, nos casos de 

transferência interna, transferência externa e matrícula de portadores de diploma 

de nível superior; 

XVII. desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 

 

 

Seção III - Da Estrutura dos Colegiados dos Cursos de Graduação 

 

Art. 36. O Colegiado de curso de graduação é um órgão consultivo do ConselhoSuperior - 

CONSU, e trata dos assuntos pertinentes aos aspectos acadêmicos dos cursos de graduação 
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da Faculdade Unyleya. 

 

Art. 37. Cada curso de graduação deve ter seu próprio colegiado, composto por: 

I. Coordenador do curso; 

II. quatro (4) professores componentes do corpo docente do curso; 

III. um representante discente do curso; 

IV. um representante técnico administrativo. 

Parágrafo único. O mandato dos membros dos colegiados dos cursos será de cinco 

(5) anos. 

 

Art. 38. Compete ao Colegiado de Curso: 

I. definir os objetivos gerais do curso e o perfil de seu egresso; 

II. propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do ensino 

ministrado no curso; 

III. promover a avaliação do curso, de acordo com as políticas da Faculdade; 

IV. aprovar o currículo do curso e suas alterações, observadas as diretrizes 

curriculares editadas pelo Poder Público; 

V. fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do curso e suas respectivas 

ementas; 

VI. elaborar, para os cursos de licenciatura e bacharelado, o regimento de estágio 

supervisionado obrigatório e atividades complementares, e deliberar sobre as 

questões relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

VII. colaborar com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Unyleya no 

que diz respeito às etapas da avaliação institucional pertinentes ao curso; 

VIII. colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; 
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Seção IV - Dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE 

 

 

Art. 39. O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto por um grupo de docentes, 

com atribuições de acompanhamento do processo de concepção, consolidação e 

atualização contínua do Projeto Pedagógico dos Cursos. Também, zela pela observância 

das diretrizes educacionais emanadas dos órgãos responsáveis pela Educação Superior no 

País, atuando em observância às normas e procedimentos pedagógicos, estabelecidos pelo 

CONSU. 

 

Art. 40. Os Núcleos Docentes Estruturantes, da Faculdade Unyleya, serão compostos por 

05 (cinco) professores, pertencentes ao corpo docente do Curso, sendo que, pelo menos 

60% dos seus membros devem possuir titulação acadêmica obtida em programa de Pós-

Graduação Stricto- Sensu e, todos devem ser contratados em regime parcial ou integral e 

20% deverá atuar em tempo integral. 

 

Seção V - Da Pós-Graduação 

 

Art. 41. A Diretoria Acadêmica de Pós-Graduação é o órgão responsável por organizar, 

coordenar e supervisionar as atividades de Pós-Graduação lato sensu, no cumprimento das 

políticas institucionais, descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - e em 

Regulamento próprio. 

Parágrafo único: A Diretoria de Pós-Graduação se estrutura em áreas de Coordenação 

Geral, produção de Conteúdo, Atendimento ao Estudante e Secretaria Acadêmica. 

 

Art. 42. São atribuições da Coordenação Geral da Pós-Graduação: 

I. supervisionar, assessorar e apoiar o planejamento, a implementação e o 

funcionamento dos cursos de pós-graduação; 

II. formular diagnósticos e propor normas, programas e ações na área dapós- 

graduação; 
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III. coordenar os programas e planos de ação institucionais relacionados àárea da 

pós-graduação; 

IV. planejar, fomentar e gerir estratégias e práticas de Educação a Distânciano âmbito 

dos cursos de pós-graduação da Faculdade Unyleya; 

V. supervisionar as atividades acadêmicas e administrativas dos cursos depós- 

graduação nos polos de EAD da Faculdade Unyleya; 

VI. emitir pareceres, quando solicitado pela Direção Geral e pela Direção 

Acadêmica, relacionados aos cursos de pós-graduação; 

 

Art. 43. Os cursos e programas de Pós-Graduação lato sensu destinam-se à formação 

profissional científica, cultural e artística, ampla e aprofundada e a desenvolver a 

capacidade de ensino e pesquisa, nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

Art. 44. A Pós-Graduação poderá incluir Cursos de Especialização e outros, abertos a 

portadores de diploma de curso de graduação ou equivalentes, que satisfaçam os requisitos 

exigidos no Projeto de cada curso. 

 

Art. 45. Os cursos de Especialização são propostos à Direção Geral, pela Direção 

Acadêmica de Pós-Graduação, para aprovação do CONSU e serão ministrados por 

docentes qualificados, nos termos de regulamento próprio e de acordo com a legislação em 

vigência. 

 

Art. 46. A Direção Acadêmica de Pós-Graduação estabelecerá os critérios de organização, 

condições de funcionamento, duração, admissão e regime didáticopara cada curso ou 

programa, dentro das diretrizes gerais, estabelecidas pelo CONSU. 
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Seção VI - Produção e Gestão de Conteúdo 

 

 

Art. 47. O Departamento de Produção Conteúdo - DPC tem por finalidade planejar, gerir, 

acompanhar, avaliar e aprimorar o processo de produção de conteúdo dos cursos de pós-

graduação da Faculdade Unyleya. 

Parágrafo único. O Coordenador do DPC será nomeado pela Direção Acadêmica de Pós-

Graduação. 

 

Art. 48. As atividades do Departamento de Produção e Gestão de Conteúdo são 

desenvolvidas em parceria com pesquisadores, profissionais e docentes de variadas áreas, 

cujas atividades são regidas por contrato específico. 

 

Art. 49. Os conteúdos dos cursos da Faculdade Unyleya são apresentados aosestudantes em 

diferentes linguagens tecnológicas, sendo estas textuais, hipertextuais, audiovisuais, dentre 

outras, conforme a pertinência acadêmica e os desafios da formação em cada área de 

conhecimento. 

 

Art. 50. São atribuições do Departamento de Produção de Conteúdo: 

I. garantir a qualidade do processo de ensino aprendizagem com base na oferta ao 

estudante de informações consistentes, apresentadas a partir de um desenho 

instrucional eficiente, dialógico, acessível e dinâmico; 

II. controlar o processo de produção de conteúdo de modo a garantir a oferta das 

disciplinas nos ambientes virtuais de aprendizagem dentro do calendário 

acadêmico da Instituição; 

III. prezar pela contínua atualização dos conteúdos dos cursos; 

IV. avaliar continuamente a qualidade das estratégias pedagógicas oferecidas aos 

estudantes por meio do ambiente virtual de aprendizagem; 
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V. desenvolver metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem para os cursos 

da Faculdade Unyleya; 

VI. buscar soluções de gestão integrada para os processos administrativos e 

pedagógicos do cotidiano dos cursos da Faculdade Unyleya; 

VII. pesquisar ferramentas tecnológicas aplicadas à educação que garantam 

continuamente o aprimoramento dos serviços educacionais oferecidos 

pelaFaculdade. 

 

Seção VII - Da Extensão Institucional 

 

 

Art. 51. A Faculdade Unyleya desenvolve, com qualidade, projetos e atividades de 

educação continuada, de divulgação científica e cultural, esportiva, de lazer, de educação 

e preservação ambiental, assistencial e comunitária, que propiciama integração 

participativa e produtiva da comunidade interna e externa à instituição. 

Parágrafo único. Para executar as atividades e projetos, de que trata o caput deste artigo, 

a Faculdade Unyleya, além de orçamento próprio, deverá adotar providências para a 

viabilidade da Extensão, com a obtenção de recursos oriundos de outras fontes para tal 

finalidade, como projetos, convênios e programas, de parceria com agências de fomento e 

empresas públicas e privadas ou, ainda, por outras formas de integração com a sociedade. 

 

Art. 52. A Faculdade Unyleya mantém atividades de extensão cultural, criação, adaptação, 

difusão e transferência de conhecimentos e tecnologia, pertinentes às áreas de seus cursos 

e afins, destinadas aos órgãos do governo e não governamentais, ao cidadão e à sociedade 

em geral. 

 

Art. 53. A Faculdade Unyleya incentivará a Extensão por meio da contratação de docentes 

em tempo integral e parcial, ou pela contratação de pessoalespecífico para esse fim, ou 

ainda, pela concessão de bolsas e auxílios para execução de Projetos de Extensão. 
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Art. 54. As atividades de Extensão da Faculdade Unyleya serão organizadas e poderão ser 

reunidas em Núcleos, preferencialmente interdisciplinares, sob a responsabilidade das 

Direções Acadêmicas e supervisão da Direção Geral. 

Parágrafo único. As normas para concessão de bolsas e para formação, organização e 

funcionamento dos núcleos interdisciplinares serão regulamentadas por Portaria da 

Direção Geral. 

 

Art. 55. Os Cursos de Extensão, Atualização, Aperfeiçoamento, Treinamento Profissional 

e outros, abertos aos portadores de certificados de acordo com o projeto de cada curso, que 

se destinam aos estudantes da Faculdade Unyleya ou não, visam à divulgação, à 

atualização e ao aprofundamento deconhecimentos e técnicas. 

 

Art. 56. Os cursos de extensão, atualização e similares são oferecidos tanto para 

profissionais já graduados, quanto para os ainda em formação, trazendo a perspectiva da 

educação continuada e de complementação de estudos. 

Parágrafo único. Cada um dos cursos a que se refere este artigo obedece à programação 

própria em que se estabelecem as condições de matrícula, funcionamento e as exigências 

para obtenção do certificado. 

 

Art. 57. A Faculdade Unyleya estimula as atividades de estudos sistematizados 

promovidas por seu corpo docente, favorecendo e facilitando, sempre que possível, o 

desenvolvimento de projetos de investigação estruturados por seus professores, assim 

como suas iniciativas de divulgação científica, estimulando eapoiando a participação em 

congressos e eventos acadêmicos. 

 

Art. 58. O corpo discente da Faculdade Unyleya é incentivado a participar das atividades 

de iniciação científica e extensão previstas nos projetos de seus cursos, bem como a 

engajar-se voluntariamente em projetos desenvolvidos por docentes da própria IES, ou de 

outras instituições de ensino que abram oportunidades para estudantes da Faculdade 
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Unyleya. 

 

Art. 59. A Faculdade Unyleya desenvolve programas de extensão, por meio da oferta de 

cursos e serviços, para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de sua 

atuação, bem como para orientação e assessoramento à comunidade. 

§1º. Os cursos de extensão são oferecidos ao público em geral, com o propósito de 

divulgar conhecimento e técnicas de trabalho. 

§2º. Os serviços de extensão são prestados à comunidade, sob diversas formas de 

atividades que tratem de em matéria científica, técnica, educacional, artísticae cultural, 

bem como de participação em iniciativas de qualquer desses setores. 

§3º. Por meio das atividades de extensão, a Faculdade Unyleya proporciona ao corpo 

docente e discente oportunidade de participação em programas de melhoria das condições 

de vida da comunidade e no processo geral de desenvolvimento acadêmico, por meio da 

prática e vivência real de sua formação. 

 

 

TÍTULO III - DO REGIME PEDAGÓGICO 

 

CAPÍTULO I – DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 

 

Art. 60. Os Projetos Pedagógicos de Curso da Faculdade Unyleya preveem em seus 

programas educacionais componentes curriculares integrados, constituídos por disciplinas 

e atividades acadêmicas de formação exigidas para obtenção de cada grau acadêmico, 

diploma ou certificado. 

§1º. Disciplina é um conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma sistemática, de 

acordo com programa desenvolvido num período letivo, com determinada carga horária. 

§2º. Atividades acadêmicas de formação são um conjunto de processos de produção de 

conhecimento e de integração entre teoria e prática, pertinentes aosistema indissociável de 

ensino, iniciação científica e extensão, com cunho de aprofundamento ou aplicação de 

estudos. 

 



55 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Art. 61. A Faculdade Unyleya reúne sob administração única e sob este Regimento, cursos 

superiores de Pós-Graduação em diversas áreas e de Graduação - licenciaturas, 

bacharelados e superiores em tecnologia -, nas áreas das ciências sociais aplicadas e 

humanas, tecnológicas, ambientais e da saúde; 

 

Art. 62. Os cursos de graduação da Faculdade Unyleya destinam-se a oferecer a formação 

em áreas fundamentais do conhecimento humano bem como as habilidades profissionais 

específicas, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 

tenham sido classificados em processo seletivo. 

 

Art. 63. Os cursos de graduação são organizados de forma a que todos os seusrequisitos 

possam ser cumpridos dentro de um número mínimo de períodos letivos para 

integralização, previamente estabelecido, em correspondência ao previsto na legislação 

vigente. 

§1º. Cada período letivo é constituído por um conjunto de disciplinas que, a depender da 

turma de entrada, poderá ter uma composição diferente. 

§2º. Os requisitos para graduação podem ser cumpridos pelo estudante em número maior 

ou menor de períodos letivos, desde que observados os limites de integralização fixados 

para cada curso. 

 

Art. 64. A Faculdade Unyleya informa, em seu site oficial e em murais de grandeacesso, o 

Catálogo Geral de todos os cursos oferecidos pela IES. 

 

Art. 65. Os cursos de Pós-graduação lato sensu, de caráter permanente ou transitório, 

oferecidos pela Faculdade Unyleya, destinam-se à preparação de especialistas em áreas 

específicas dos estudos ou a atualização de conhecimento e técnicas de trabalhos. 
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CAPÍTULO II - DO REGIME DIDÁTICO E DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

 

Art. 66. O Regime didático da Faculdade Unlyleya poderá ser seriado, ou por 

disciplina/crédito, ou por módulos, anual ou semestral, conforme os atos de legalização 

dos diferentes cursos e por exclusiva decisão da Instituição, obedecendo-se aos prazos 

máximo e mínimo de integralização definidos em cada um. 

§1º. O período letivo, independente do ano civil, terá a duração mínima de 200 (duzentos) 

dias de efetivo trabalho acadêmico para os cursos de regime anual ede 100 (cem) dias para 

os de regime semestral. 

§2º. Poderá existir diferença de início e término dos períodos letivos entre os cursos para 

atender às peculiaridades de cada um, desde que seja cumprida a duração mínima exigida. 

§3º. O período letivo pode ser prorrogado, sempre que necessário, para que se contemplem 

os dias letivos previstos, bem como o cumprimento dos conteúdos programáticos e das 

cargas horárias estabelecidas nos planos das disciplinas/módulos integrantes das matrizes 

curriculares dos cursos ministradosna Faculdade Unyleya. 

§4º. Poderão ser oferecidos Cursos de Férias, inclusive objetivando a recuperação da 

aprendizagem, de acordo com normas estabelecidas pelo CONSU, cujos encargos 

financeiros a serem cumpridos pelos estudantes deverão ser definidos pela Direção Geral. 

§5º. Disciplinas ou módulos poderão ser oferecidos em período intensivo, desdeque com as 

mesmas exigências de frequência e aproveitamento das disciplinas ou módulos regulares, 

para atender às necessidades do curso e/ou dos estudantes, por decisão exclusiva da 

Faculdade. 

§6º. Poderá ser exigido do estudante ingressante o cumprimento obrigatório de um 

Programa de Nivelamento, de modo a conferir condições didático- pedagógicas para 

acompanhamento do curso, ou de disciplinas específicas, após aprovação pelo CONSU. 

 

 

Art. 67. Os Diretores Acadêmicos são responsáveis pelo cumprimento adequado do 

regime acadêmico institucional. 

 

 



55 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III - DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

Art. 68. O Processo Seletivo dos cursos de Graduação da Faculdade Unyleya destina-se a 

avaliar as competências pertinentes aos egressos do ensino médio apresentadas pelos 

candidatos e classificá-los dentro do limite das vagas oferecidas por curso. 

§1º. As inscrições para o Processo Seletivo são abertas por Edital, divulgado nos órgãos de 

comunicação, no qual constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos 

de inscrição, a documentação exigida para a inscrição e para a matrícula, os critérios de 

seleção, de classificação e demais informações úteis. 

§2º. Para os cursos de Graduação, respeitadas as normas vigentes e o limite de vagas de 

cada curso e mediante Processo Seletivo, poderá ser efetuado o ingresso de candidatos 

portadores de diploma registrado de nível superior ou transferidos de outras instituições de 

ensino. 

 

Art. 69. Classificado no Processo Seletivo, o candidato à matrícula deverá, além do 

requerimento, apresentar os documentos discriminados no Edital, obedecidaa legislação 

vigente e o Regulamento da IES. 

 

 

CAPÍTULO IV - DA MATRÍCULA ACADÊMICA 

 

Art. 70. A matrícula é o ato que formaliza o ingresso do estudante no curso e sua 

vinculação à Faculdade Unyleya. 

§1º. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar a matrícula na 

Secretaria da Sede ou do Polo, apresentando os seguintes documentos: 

I. cópia do histórico escolar do ensino médio ou equivalente; 

II. cópia do certificado de conclusão ou diploma do Ensino Médio; 

III. cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

IV. cópias de registro geral RG e CPF; 

V. duas cópias do título de eleitor; 

VI. duas cópias da quitação militar (frente e verso); 
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VII. uma cópia do comprovante de residência. 

 

Art. 71. De acordo com o tipo de ingresso, os alunos devem apresentar: 

I. Portador de diploma de curso superior - o candidato que é egresso graduado de 

outra Instituição de Ensino pode pleitear ingresso em nova graduação. Para 

tanto, deve apresentar, para fins de matrícula, os seguintes documentos: 

Diploma do Ensino Superior devidamente registrado ou revalidado se a 

graduação foi concluída no exterior.  

II. Transferência - o candidato que é egresso não graduado de outra Instituição de 

Ensino pode pleitear ingresso em nova graduação. Para tanto, deve apresentar, 

para fins de matrícula, os seguintes documentos: Histórico Escolar da 

instituição de origem com registro de trancamento de matrícula. 

 

Art. 72. Os atos de matrícula e rematrícula estabelecem entre a Faculdade Unyleya e o 

acadêmico um vínculo contratual, de natureza bilateral, que gera direitos e deveres entre as 

partes e o compromisso de o acadêmico obedecer às disposições contidas neste 

Regulamento, bem como as determinações do Conselho Superior. 

 

Art. 73. A matrícula nos cursos de graduação da Faculdade Unyleya é renovada 

semestralmente, por meio de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, 

com prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico. 

§1º. Ressalvado o disposto no caput deste artigo, a não renovação de matrícula implica 

abandono do curso e desvinculação do estudante da Faculdade Unyleya. 

§2º. O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de 

pagamento da primeira mensalidade, bem como da quitação das mensalidades dos 

períodos letivos anteriores. 

 

Art. 74. É admitido trancamento de matrícula para efeito de interrupção temporária dos 

estudos e manutenção do vínculo do estudante à Faculdade Unyleya, bem como o seu 

direito à renovação. 

 

Art. 75. O trancamento de matrícula pode ser solicitado somente via Portal do Aluno. Seu 
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deferimento é ato eficaz para a suspensão das mensalidades a vencer, não substituindo a 

obrigação de pagamento das mensalidades vencidas até a data da solicitação.  

I. É vedado o trancamento de matrícula durante o curso do primeiro SLI, sendo 

esse facultado a partir da conclusão do referido semestre.   

II. O prazo máximo para que a matrícula permaneça trancada é de 01 (um) ano 

para cursos tecnológicos e 2 (dois) anos para cursos de bacharelado e 

licenciatura.  

 

Art. 76. A Faculdade Unyleya aceitará a transferência de estudantes regulares, vindos de 

outras instituições de ensino superior, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas. 

I. A transferência ex officio será efetivada conforme disposto na legislação. 

II. A isenção de disciplinas dos currículos dos cursos da Faculdade Unyleya 

poderá ser concedida pelo coordenador de curso, mediante deferimento do 

pedido de aproveitamento dos estudos, nos termos do Regulamento Interno. 

 

 

CAPÍTULO V - DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO 

 

Art. 77. O planejamento acadêmico no âmbito da Faculdade Unyleya é desenvolvido a 

partir das políticas de ensino, iniciação científica e extensão, previstas em seu PPI. 

Parágrafo único. A Faculdade Unyleya estabelece parâmetros institucionais para o 

planejamento didático de seus cursos, os quais devem ser cumpridos por todas as 

instâncias da instituição, de modo a garantir a qualidade e a eficácia de seus projetos 

pedagógicos. 

 

Seção I – Da Avaliação da Aprendizagem 

 

Art. 78. A avaliação da aprendizagem nas disciplinas regulares dos cursos de 

graduação da Faculdade Unyleya é processual, dinâmica e formativa, baseada na 

combinação entre diferentes estratégias avaliativas descritas no Regulamento da Avaliação 

da Aprendizagem. 
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Parágrafo único. Em razão de suas especificidades, as disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso, Ambiente Profissional e de Extensão 

(APEx), Ambiente Profissional (AP), Prática de Ensino e Extensão (PEx) e Práticas 

Avançadas de Ensino e Extensão (PAEx) possuem critérios próprios para avaliação da 

aprendizagem, constantes de seus respectivos Regulamentos. 

  

Art. 79. O estudante que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados 

por banca examinadora especial, poderá requerer à Câmara de Graduação da Faculdade 

Unyleya, nos termos do Regulamento Interno, que seja abreviada a duração dos seus 

cursos de graduação, conforme previsto no artigo 47, §2º, da LDB, respeitadas as seguintes 

condições, concomitantes:  

I. o requerente deverá comprovar a aprovação em concurso público de provas 

e títulos e sua classificação compatível com chamada para posse nas 

vagas existentes no edital do certame;  

II. o estudante deverá ter concluído, com coeficiente de rendimento (CR) 

mínimo  de 90 (noventa), no mínimo 50% das disciplinas do curso;  

III. o estudante deverá se submeter a provas escritas e orais, aplicadas por 

banca examinadora especial, de todas as disciplinas faltantes para a integralização 

da matriz curricular;  

IV. nos cursos de bacharelado e licenciaturas, o estudante deverá 

ter concluído as disciplinas de estágio curricular supervisionado.  

  

Art. 80. Os critérios de avaliação dos cursos de pós-graduação serão definidos pelas 

Coordenações dos mesmos e apresentados ao estudante, em Regulamento próprio, quando 

da matrícula. 

 

Seção II – Da Frequência 

 

 

Art. 81. O controle de frequência dos cursos superiores na modalidade a distância da 

Faculdade Unyleya se dá por meio do registro dos acessos ao ambiente virtual, nas 
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atividades online e pela assinatura nas pautas nas avaliações presenciais. 

Parágrafo único. A frequência dos estudantes será monitorada pelos relatórios de acessos 

(log) aos ambientes virtuais de aprendizagem, que constatem o cumprimento de 75%, no 

mínimo, das atividades online previstas nos projetos específicos de cada curso, em cada 

disciplina. 

 

Art. 82. Ao acadêmico impossibilitado de participar das atividades acadêmicas, nos casos 

previstos por Lei, a Faculdade Unyleya permite o Regime Especial, durante o período 

determinado, nas condições fixadas no Regulamento Interno. 

 

Seção III – Do Estágio Curricular Supervisionado 

 

 

Art. 83. Nos cursos de bacharelado e de licenciatura, o Estágio Supervisionado é 

componente curricular obrigatório, essencial para a formação prático- profissional. 

Parágrafo único. As atividades de estágio devem ser desenvolvidas de acordocom as 

normas previstas no Projeto Pedagógico de cada curso, estabelecidas em Regulamento 

próprio, aprovado pelo CONSU. 

 

Seção IV – Das Atividades Complementares 

 

Art. 84. Nos cursos de bacharelado e de licenciatura, as Atividades Complementares, nas 

modalidades ensino, iniciação científica e extensão, constituem componente curricular 

obrigatório, com carga horária mínima fixada nos Projetos Pedagógicos de cada curso, 

obedecendo Regulamento próprio, aprovado pelo CONSU. 

 

 

TÍTULO IV - DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

Art. 85. O corpo social da Faculdade Unyleya é composto por: 

I. corpo docente; 

II. corpo discente; 
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III. corpo técnico-administrativo. 

. 

§1º. O corpo docente é constituído por professores e tutores com sólida formação 

acadêmica e profissional, que atuam nas atividades de ensino, iniciação científica, 

extensão e gestão acadêmica. 

§2º. O corpo discente é constituído por estudantes regularmente matriculados nos cursos. 

§3º. O corpo técnico-administrativo é composto por todos os profissionais não docentes, 

que exercem atividades técnico-administrativas. 

 

CAPÍTULO I - DO CORPO DOCENTE 

 

 

Art. 86. O corpo docente dos cursos superiores na modalidade a distância constitui o 

conjunto de profissionais com funções que envolvam o conhecimento do conteúdo, 

avaliação, estratégias didáticas, organização metodológica, interação e mediação 

pedagógica, como professor responsável por disciplina, por projetos de iniciação 

científica, de extensão, como coordenador de curso, de núcleos acadêmicos, ou como autor 

de material didático. 

Parágrafo único. A tutoria na Faculdade Unyleya é constituída pelos profissionais, com 

titulação mínima de especialistas, que atuam na mediação das ações pedagógicas de 

interação entre professores, estudantes e conteúdo. 

 

Art. 87. O ingresso como professor ou tutor da Graduação da Faculdade Unyleya se dá por 

meio de processo seletivo, sob a responsabilidade da Direção Acadêmica de Graduação, 

cujo resultado deve ser encaminhado para aprovaçãoda Direção Geral. 

Parágrafo único. A admissão de docentes é efetuada pela entidade Mantenedora, por 

contrato de trabalho, nos termos do Plano de Cargos e Salários da Faculdade Unyleya e da 

legislação trabalhista em vigor. 

 

Art. 88. O regime de trabalho do corpo docente tem as seguintes modalidades: 

I. regime de tempo integral (TI) que compreende a prestação de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, reservado o tempo mínimo de 20 horas semanais para 
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estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação; 

II. regime de tempo parcial (TP) com 12 (doze) ou mais horas semanais de trabalho, 

reservado, pelo menos 25% do tempo, para estudos, planejamento,avaliação e 

orientação de estudantes; 

III. III- tempo especial (TE), docentes contratados por horas-aula definidas no 

respectivo contrato de trabalho. 

 

CAPÍTULO II - DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

Art. 89. O Corpo Técnico-Administrativo é constituído de pessoal contratado para as 

funções não especificamente docentes da Faculdade, de acordo com as normas da 

Consolidação das Leis do Trabalho e as da Entidade Mantenedora. 

 

CAPÍTULO III - DO CORPO DISCENTE E DA REPRESENTAÇÃO 

ESTUDANTIL 

 

Art. 90. Constituem o corpo discente da Faculdade Unyleya os estudantes regularmente 

matriculados ATIVOS E INATIVOS. 

 

Art. 91. São direitos do estudante da Faculdade Unyleya: 

I. Atuar e Interagir no seu processo de aprendizagem no curso em queestiver 

matriculado; 

II. pleitear aproveitamento de estudos de disciplinas já cursadas em outrasIES; 

III. participar, na forma deste Regimento, dos órgãos colegiados; 

IV. eleger a diretoria dos diretórios e das associações estudantis; 

V. recorrer das decisões dos órgãos administrativos para os órgãos da hierarquia 

superior; 

VI. propor a realização de atividades ligadas aos interesses da vidaacadêmica; 

VII. requerer transferência para outra Instituição de Ensino, desde que não esteja 

cumprindo penalidade disciplinar ou sindicância, ou dependente do cumprimento 
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de outras exigências previstas na legislação vigente. 

 

Art. 92. São deveres do estudante da Faculdade Unyleya: 

I. empenhar-se em obter o aproveitamento máximo no processo ensino- 

aprendizagem; 

II. atender aos dispositivos regulamentares, no que diz respeito à orientação didática, à 

execução das atividades acadêmicas e ao pagamento dasmensalidades e taxas 

escolares; 

III. observar o regime disciplinar instituído neste Regimento; 

IV. cooperar com a Administração para realização dos objetivos da Faculdade 

Unyleya. 

 

Art. 93. A organização e representação estudantis se farão consoantes a legislação em 

vigor. 

 

Art. 94. A desobediência aos preceitos legais e regimentais, bem como o uso indevido de 

bens e recursos da entidade estudantil, apurados em inquérito instituído pela Direção 

Geral, importam em responsabilidade civil, pessoal e disciplinar dos membros da 

Diretoria. 

 

 

TÍTULO V - DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 95. O ato da matrícula dos discentes e de investidura em cargo ou função docente e 

técnico-administrativa importa em compromisso formal de respeito aosprincípios éticos 

que regem a Faculdade Unyleya, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação 

do ensino, neste Regimento, nos Regulamentos institucionais. 

 

Art. 96. Constitui infração, punível na forma deste Regimento, o desatendimento ou 

transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior, garantindo- se o 

contraditório e a ampla defesa. 

§1º. Cabe aos integrantes da comunidade acadêmica: estudantes, professores, pessoal 
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técnico-administrativo e de administração superior, cumprir e fazer cumprir em seu nível 

pessoal e institucional, as diretrizes do Regime Disciplinar e o Regulamento Interno. 

§2º. Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade dainfração, à 

vista dos seguintes elementos: 

a. primariedade do infrator; 

b. dolo ou culpa; 

c. valor do bem moral, cultural ou material atingido; 

§3º. A aplicação de penalidade que implique afastamento, temporário ou definitivo das 

atividades acadêmicas, será precedida de processo disciplinar, mandado instaurar pelo 

Diretor Geral. 

§4º. Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade Unyleya tanto próprio quanto 

daquele sob sua responsabilidade ou de integrante da comunidade acadêmica, além da 

sanção disciplinar aplicável, o infrator estará obrigado ao ressarcimento respectivo. 

§5º. Constitui grave infração o assédio sexual, moral ou psicológico, assim como 

qualquer ato tipificado como contravenção penal ou crime. 

 

Art. 97. Configuram-se, exemplificativamente, como infrações disciplinares de membros 

dos Corpos Docente e Discente e do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade 

Unyleya, sem prejuízo de outras infrações: 

I. utilizar ou permitir o emprego de meios ilícitos ou fraudulentos em trabalhos 

escolares, ou na prestação de provas e exames, bem como no exercício da função 

docente ou técnico-administrativa; 

II. incitar movimento visando à perturbação das atividades acadêmicas; 

III. não observar preceitos estatuários e regimentais, ou as normas emitidas pelos 

órgãos da administração em suas respectivas áreas de competência; 

IV. praticar ato de desrespeito, indisciplina ou que atentem contra o decoro e a 

moralidade, seja de forma pessoal ou virtual; 

V. incitar ou atentar contra pessoas ou causar danos aos bens da Faculdade ou 

demais Instituições conveniadas; 

VI. praticar atos tipificados na legislação penal ou que contrariem a legislaçãocivil.  
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Parágrafo único. O rol de infrações descritas é exemplificativo e, portanto, não excluem a 

aplicação de penalidade se constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas em 

legislação específica, tal como na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Art. 98. O Processo Administrativo a ser instaurado, após a ciência da infração cometida, 

bem como as fases do seu processamento encontram-se descritas em Regulamento próprio. 

 

CAPÍTULO I - DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 

 

Art. 99. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

I. advertência, oral e sigilosa, em caso de: 

a. transgressão de prazos regimentais ou falta de comparecimento a atos 

escolares para os quais tenha sido convocado, salvo justificação a critério 

do Coordenador de Curso; 

b. falta de comparecimento a atos e trabalhos escolares por mais de 8 (oito) 

dias consecutivos, sem causa justificada; 

c. demonstrar desídia no desempenho de suas funções; 

d. pautar-se com atitudes reveladoras de incompetência científica, artística, 

técnica ou didática; e/ou; 

e. dificultar o bom relacionamento com os acadêmicos e demais membros da 

Comunidade Acadêmica. 

II. repreensão, por escrito, em caso de: 

a. reincidência em atos classificados nas alíneas do inciso I; 

b. prática de ações incompatíveis com as finalidades da Faculdade Unyleya e a 

dignidade do magistério; 

c. exceder-se nos prazos previstos para entrega dos resultadosacadêmicos dos 

estudantes; 

d. violação dos princípios éticos e morais defendidos pela Faculdade Unyleya; 

e. desobediência às determinações emanadas de seus superiores hierárquicos; 

f. falta às suas atividades e convocações de forma sucessiva e injustificável. 
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III. suspensão com perda de vencimentos por: 

a. reincidência em atos inclusos nas alíneas do inciso II; 

b. falta de acatamento às determinações das autoridades superiores da 

Faculdade Unyleya, baseadas em Lei e nas disposições deste Regimento; 

c. desrespeito, em geral, a qualquer disposição explícita neste Regimento 

Geral. 

IV. dispensa por justa causa: por reincidência nas faltas previstas no item III, desde que 

tenha sido suspenso por estes motivos; ou ainda por: 

a. reincidência na falta prevista na alínea "c" do item III, configurando- se 

como abandono de emprego, na forma da lei; 

b. afastamento superior a 1 (um) ano para exercício de atividades estranhas ao 

magistério, salvo em caso de funções públicas eletivas, ou em cargos de 

comissão da alta administração pública; 

c. casos específicos previstos na Legislação Trabalhista. 

 

Parágrafo único: São competentes para a aplicação das penalidades: 

a. de advertência, o Coordenador de Curso; 

b. de repreensão e suspensão, o Diretor Acadêmico; 

c. de dispensa, a Mantenedora, por proposta motivada pelo Diretor Geral. 

 

 

CAPÍTULO II - DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

 

Art. 100. As sanções por transgressão de normas ou a prática de qualquer ato 

desabonador por parte do acadêmico são as seguintes: 

I. advertência oral; 

II. advertência formal; 

III. suspensão temporária das aulas pelo prazo de 1 a 15 diassequenciais; 

IV. emissão compulsória da guia de transferência e sua colocação à disposição do 
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acadêmico. 

§1º. A aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da falta e a eventual 

reincidência. 

§2º. A aplicação das sanções de advertência oral e formal é atribuição da coordenação do 

curso. 

§3º. A aplicação da sanção da suspensão temporária das aulas é atribuição do Colegiado do 

Curso, permitida à coordenação de curso a aplicação da suspensão preventiva de até três 

dias sequenciais. 

§4º. A suspensão temporária implica na consignação de ausência do estudantedurante o 

período em que perdura a punição, ficando durante esse tempo, impedido de frequentar as 

dependências da Faculdade Unyleya e participar de qualquer atividade acadêmica. 

 

§5º. A aplicação da sanção da emissão compulsória da guia de transferência é exclusiva da 

Diretor Geral, ouvido o Colegiado do Curso. 

§6º. Ao estudante será assegurado o direito aos princípios do contraditório, devido 

processo legal e ampla defesa. 

§7º. Na eventualidade da aplicação da sanção de emissão compulsória de transferência, o 

acadêmico terá direito a recurso, tempestivamente, para o CONSU, devidamente 

formalizado e instruído com os seus argumentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

após a aplicação da sanção. 

§8º. As comissões de sindicância e processo disciplinar serão regidas por regulamento 

próprio. 

 

Art. 101. Constituem transgressão de normas por parte do acadêmico, passíveisdas 

seguintes penalidades: 

I. advertência oral: 

a. por descortesia aos Gestores, membros do Corpo Discente ou qualquer 

outra autoridade da Unyleya ou da Mantenedora; 

b. por perturbação da ordem nas dependências da Unyleya; 

c. por prejuízo material do patrimônio colocado à disposição daFaculdade, 

além da obrigatoriedade do ressarcimento dos danos. 

II. advertência formal: 
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a. na reincidência nos itens do inciso I; 

b. violação aos princípios éticos e morais defendidos pelo daFaculdade 

Unyleya. 

III. suspensão temporária: 

a. na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

b. por aplicação de trotes a estudantes novos, que importem emdanos físicos 

ou morais, humilhação ou vexames pessoais; 

c. por arrancar, inutilizar ou fazer qualquer inscrição em editais eavisos 

afixados pela administração; 

d. por desobediência a este Regimento ou a atos normativos baixadospor Órgãos 

competentes; 

e. dano ao material pertencente ou sob responsabilidade da Faculdade Unyleya, 

bem como de sua Entidade Mantenedora, inclusive instalações físicas 

escolares; 

f. desacato a determinação dos órgãos deliberativo, normativo e executivos da 

Faculdade Unyleya; 

g. desrespeito, ofensa ou agressão física ou moral a qualquer membro da 

comunidade acadêmica; e/ou; 

h. demonstração de improbidade na execução do trabalho escolar. 

IV. emissão compulsória da Guia de Transferência: 

a. por reincidência em qualquer dos itens do inciso anterior; 

b. por ofensa grave ou agressão física aos Gestores, membros do Corpo 

Docente, membros do Corpo Técnico-Administrativo, membros do 

CorpoDiscente ou a autoridades constituídas; 

c. por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal; 

d. por aliciamento ou incitação à deflagração de movimento que tenha por 

finalidade a paralisação das atividades escolares ou participação neste 

movimento; 

e. por participação em passeatas, desfiles, assembleias ou comícios que 

possam caracterizar calúnia, injúria ou difamação da Faculdade Unyleya, à 

Mantenedora ou a seus Gestores; 

f. prática de quaisquer atitudes expressas por atos ou manifestação por escrito, 
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nas dependências da Faculdade Unyleya ou fora delas, que resulte em 

desrespeito ou afronta à Instituição ou à sua Mantenedora; 

g. ato de pregar, no recinto da Faculdade Unyleya, ideias contrárias às 

tradições de nosso povo e ao regime democrático, que comprometam o 

exercício normal das funções pedagógicas, científicas, técnicas e 

administrativas da Instituição ou da sua Entidade Mantenedora; 

h. violação ou fraude no processo seletivo para usufruto próprio ou deoutro; 

i. adulteração de qualquer documento oficial expedido pela própria Instituição 

ou qualquer outra instituição educacional, de governo ou órgão público ou 

privado. 

 

Art. 102. A aplicação de qualquer penalidade prescrita neste Regimento Interno não 

desobriga o acadêmico do ressarcimento de prejuízos materiais causados à Faculdade 

Unyleya, enquanto instituição e à qualquer um dos membros da comunidade acadêmica. 

 

Art. 103. Os recursos e solicitações de reconsideração obedecerão à seguinte sequência de 

competências, para análise e decisão: 

i. Coordenação de curso; 

ii. Colegiado de curso; 

iii. Conselho Superior. 

 

CAPÍTULO III - DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO- 

ADMINISTRATIVO 

 

Art. 104. Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades 

previstas na legislação trabalhista, assim como as configuradas neste Regimento Geral 

para o corpo docente, naquilo que lhe for aplicável. 

§1º. Os titulares dos cargos de administração acadêmica, quando investidos dessas 

funções, obedecerão ao regime disciplinar do corpo técnico- administrativo. 

§2º. A aplicação das penalidades é de competência da Diretoria Geral, ressalvada a de 

dispensa ou rescisão contratual de competência da Mantenedora e aplicadas pelo Diretor 
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Geral. 

 

CAPÍTULO IV - DO INADIMPLEMENTO 

 

Art. 105. São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos 

escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de 

inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 

administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com o Código 

Civil Brasileiro. 

§1º. O desligamento do estudante por inadimplência somente poderá ocorrer aofinal do 

ano letivo ou semestre letivo, dependendo do regime de oferta do curso. 

§2º. A Faculdade Unyleya expedirá, a qualquer tempo, os documentos de transferência de 

seus estudantes, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos 

legais de cobranças judiciais. 

 

TÍTULO VI - DO PATRIMÔNIO, SUA UTILIZAÇÃO E DO 

REGIME FINANCEIRO 

 

Art. 106. O patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço da Faculdade Unyleya, é 

administrado de pleno direito, Mantida, nos limites da Lei e dos atos específicos da 

Mantenedora. 

 

Art. 107. A manutenção e o desenvolvimento da Faculdade Unyleya são feitos por meio 

de: 

I. mensalidades, taxas, emolumentos; 

II. dotações financeiras da Mantenedora; 

III. renda da atividade de prestação de serviços; 

IV. legados, doações ou heranças que lhe façam pessoas físicas ouentidades 

privadas; 

V. renda de aplicação de bens e valores patrimoniais; 
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VI. subvenções, auxílios, contribuições, verbas atribuídas por entidadespúblicas ou 

privadas; 

VII. rendas eventuais de qualquer natureza. 

 

 

Art. 108. O orçamento da Faculdade Unyleya e quaisquer alterações serão propostos pela 

Diretoria Geral, apreciados e aprovados pelo Conselho Superiore referendados pela 

Mantenedora. 

§1º. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

§2º. O orçamento disciplinará a previsão da receita e a fixação da despesa quedecorrem de 

obrigações legais e de outras que tenham sido regularmente assumidas. 

§3º. O saldo de cada exercício, bem como a abertura de créditos especiais ou 

extraordinários, somente poderá ser utilizado ou efetivado mediante proposta daDiretoria 

Geral, com apreciação e aprovação do Conselho Superior e com referendo da 

Mantenedora. 

 

Art. 109. A mantenedora é titular do patrimônio posto à disposição da mantida para o 

desenvolvimento da atividade educacional, sendo assegurada à mantida a gestão dos 

recursos previstos no orçamento. 

Parágrafo único: É assegurada à mantida a gestão dos recursos previstos no orçamento, 

sendo permitido à mantenedora o poder de vetar deliberações do colegiado máximo ou de 

órgão administrativo que impliquem em aumento de despesa. 

 

Art. 110.  A Mantenedora é titular de todos os direitos e obrigações, inclusive domínio, 

posse e ação, como proprietária, permissionária, cessionária ou comodatária de todos os 

bens colocados à disposição da Faculdade Unyleya assim como de todas as receitas 

operacionais ou de capital oriundas das atividades desta. 

I.  Compete à Mantenedora prover meios e condições adequadas de 

funcionamento das atividades da Instituição e assegurar suficientes recursos 

financeiros de custeio e investimento; 
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II. A representação judicial ou extrajudicial da Faculdade Unyleya será exercida 

pela Mantenedora, como pessoa jurídica de direito privado, sendo esta 

responsável civil pela Faculdade na esfera civil, perante os órgãos e autoridades 

públicas, as organizações privadas e o público em geral. 

Parágrafo único: A mantida goza de autonomia administrativa, financeira, liberdade 

acadêmica e didático-científica e disciplinar dos corpos docente e discente, autoridade 

própria de seus órgãos deliberativos e consultivos nos limites da lei; observadas as normas 

da Mantenedora no que for de competência desta. 

 

TÍTULO VII – DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 

 

Art. 111. Será conferido diploma aos estudantes que concluírem os cursos superiores de 

Graduação e de Pós-Graduação da Faculdade Unyleya. 

Parágrafo único. No ato da Colação de Grau o estudante concluinte recebe o certificado 

de conclusão do curso, válido enquanto é providenciada a expedição e o registro do 

respectivo diploma. 

 

Art. 112. Será conferido certificado aos estudantes que concluírem os demais cursos da 

Faculdade Unyleya. 

 

Art. 113. Os diplomas e certificados serão assinados, quando de sua expedição, pelo 

Diretor Geral, pelo Secretário Geral e pelo diplomado. 

 

Art. 114. A Colação de Grau será realizada em data agendada pela Faculdade Unyleya, 

atestando a efetiva conclusão dos cursos de Graduação. 

Parágrafo único. Data especial de Colação de Grau poderá ser requerida pelo concluinte à 

Secretaria Geral, somente em casos de necessidade extrema, devidamente comprovada. 

 

 

TÍTULO VIII – DA UNIDADE SEDE E DOS POLOS 
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Art. 115. A Faculdade Unyleya mantém uma Unidade Sede, no Rio de Janeiro e polos de 

apoio presencial para cursos de a distância de graduação e pós-graduação. 

 

Art. 116. A Unidade Sede da Faculdade Unyleya concentra os setores acadêmicos e 

administrativos da IES dos cursos de graduação a distância. 

 

Art. 117. Os polos de apoio presencial da Faculdade Unyleya são unidades operacionais 

para desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas 

relativas aos cursos de graduação e pós-graduação ofertadosa distância pela Faculdade. 

 

Art. 118. No polo de apoio presencial de seus cursos de graduação, a Faculdade Unyleya 

oferece todo suporte para que a formação acadêmica ocorra com qualidade adequada às 

necessidades técnicas, científicas, políticas e sociais. 

§1º. A abertura de novos polos de apoio presencial da Faculdade Unyleya é uma decisão 

que compete à Direção Geral, com aprovação pelo Conselho Superior, conforme previsão 

e planejamento definidos no PDI da instituição. 

§2º. Os polos de apoio presencial podem ser unidades da própria IES ou implementados a 

partir de Convênios de Parceria da Faculdade Unyleya com organizações da área 

educacional. 

 

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 119. Os assuntos, eventualmente omissos neste Regimento, serão deliberados pela 

Direção Geral, pelo CONSU e/ou pela Mantenedora, em suas respectivas esferas de 

competência. 

Parágrafo único. Em toda e qualquer circunstância, as instâncias recursais se exaurem 

nos órgãos administrativos da Faculdade Unyleya e sua Mantenedora, salvo naquelas 

matérias previstas em Lei. 
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Art. 120. O presente Regimento poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério do 

CONSU, sob a ressalva de que se as alterações efetuadas gerarem alguma implicação de 

caráter acadêmico para os estudantes, somente entrarão em vigor no semestre letivo 

seguinte. 

 

Art. 121. O presente Regimento foi elaborado sob a égide da Constituição da República 

Federativa do Brasil, da Lei 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), com a 

aprovação do Conselho Superior – CONSU. 

 

Art. 122.  O Manual do Aluno será aprovado pela Diretoria Geral e Coordenações de 

Curso, após homologado pelo CONSU, sendo revisto e entregue aos discentes a cada 

início de semestre, conforme disposto no art. 47, § 1º da LDB. 

 

Art. 123. No caso de omissão ou de dúvida na interpretação do presente Regimento, 

caberá ao CONSU analisar e resolver os assuntos pertinentes à Faculdade Unyleya, ouvido 

o parecer da Mantenedora. 

 

Diretor Geral, 2022. 

 

Aprovado pelo CONSU em agosto de 2022. 

 

 

 

 

 


