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MANUAL ACADÊMICO 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 
Aqui se encontram os direitos e deveres do aluno, membro 

integrante do Corpo Discente, que se configuram como o seu 
código de ética, o qual deverá ser atenciosamente observado de 
modo que possa desenvolver suas atividades acadêmicas de 
forma proveitosa. 

Contém, ainda, as informações básicas sobre a instituição 
extraídas do Regimento e Estatuto da UNIPAC, devendo ser 
consultado quando necessário.  

Desejamos que a vida acadêmica de cada um seja, realmente, 
a preparação para sua vida profissional, usufruindo ao máximo de 
todas as oportunidades de aprendizagem, participando e 
estudando, não só para efeito de promoção, mas, sobretudo, para 
sua integral formação. 

Assiduidade, pontualidade, comprometimento, dedicação e 
responsabilidade são as atitudes básicas para o alcance do 
sucesso. 
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Missão da UNIPAC 
 
 
A UNIPAC é uma instituição universitária criada em Barbacena, 
valendo-se de suas lideranças e elites educacionais, bem como 
das de outras cidades, visando alcançar por meio do Ensino, da 
Pesquisa e da Extensão, os conhecimentos da Filosofia, da 
Ciência, da Tecnologia e das Técnicas em geral, para contribuir e 
influir no desenvolvimento das áreas sociais da região, de Minas e 
do país, como, ainda, formar profissionais para a comunidade. 
O seu compromisso, entre outros, é com a qualidade universitária, 
e por meio desta, com uma científica compreensão política do 
mundo em nossos tempos, para os problemas da multi e 
interdisciplinaridade, a procura de novos talentos, a inserção 
ocupacional de seus alunos e a formação continuada dos seus 
diplomados.  
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ESTRUTURA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA DA UNIPAC 
 
 
REITOR 
Professor Bonifácio Andrada 
 
VICE-REITOR INSTITUCIONAL 
Lauro Lopes Pinheiro 
 
VICE-REITOR ADMINISTRATIVO 
Fábio Afonso Borges de Andrada 
 
VICE-REITORA ACADÊMICA 
Cleyde Maria Rocha Marks 
 
VICE-REITOR PARA ASSUNTOS GERAIS E OUVIDORIA 
Frederico Jardim de Oliveira 
 
VICE-REITOR PARA REPRESENTAÇÃO EXTERNA ESPECIAL 
José da Paz Lopes 
 
PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS EXTERNOS E 
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO INSTITUCIONAL 
Paulo José de Araújo 
 
PRÓ-REITORA DE ENSINO, ASSESSORIA TÉCNICO-
ACADÊMICA E ASSUNTOS ESPECIAIS  
Késcia Maria de Carvalho 
 

 
PRÓ-REITOR DE PESQUISA, EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E 
CULTURA 
PRÓ-REITOR DE ENSINO E ASSUNTOS ACADÊMICOS II 
Ronaldo Martins Ferreira 
 
PRÓ-REITORA DE ENSINO E ASSUNTOS ACADÊMICOS III 
Floripes de Souza Veiga 
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ESTRUTURA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS II 
– JUIZ DE FORA  

 

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
Gilberto Carvalho Esteves 

SECRETÁRIA GERAL  
Renata Martins Paiva 
 
 
Faculdades de Ciências da Saúde 

 
DIRETORA - Prof. Ms. Anna Marcella Neves Dias 
 
Curso: Biomedicina 
Coordenadora: Deusângela Graçano Araújo 
 
Curso: Enfermagem 
Coordenador: Telma Geovanini 
 
Curso: Farmácia 

Coordenadora:  Edilene Baptista Bolutari 
 
Curso: Fisioterapia 
Coordenador: Marcio Fernandes dos Reis 
 
Curso: Medicina Veterinária 
Coordenador: Carlos Henrique Reis de Araújo Silva 
 
Curso: Nutrição 
Coordenadora: Alessandra Christine Antunes 
 
 
FAME – JF -  Faculdade de Medicina de Juiz de Fora 
 
Diretor: Narciso Francisco Pazinatto 
Coordenador: Cézar Carvalho Esteves  
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FACIHEX - Faculdade de Ciências Humanas e Exatas 
 
Diretora: Cesarina de Lima 
 
Curso: Administração  
Coordenador: Marcos Eduardo dos Santos 
 
 
 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Juiz de Fora 
 
Curso: Direito 
Coordenadora: Luciana Maciel Braga 
 
 
Instituto de Estudos Tecnológicos e Seqüenciais de Juiz de Fora 

 
Diretora: Cesarina de Lima  
 
Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 
Coordenador: Humberto Chiaini de Oliveira Neto 
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Normas Regimentais  
 
 I - Sistema de Avaliação 

A verificação do rendimento nos estudos faz-se, na graduação, 
mediante a avaliação de atividades escolares. 

Serão distribuídos 100 (cem) pontos por semestre, em três 
avaliações: 

 
I - primeira etapa valendo 30 (trinta) pontos a serem 

distribuídos a critério do professor, preferencialmente, com a 
utilização diversificada de instrumentos avaliativos; 

II - segunda etapa valendo 30 (trinta) pontos, também, 
distribuídos a critério do professor, preferencialmente, com a 
utilização diversificada de instrumentos avaliativos; e 

III - terceira etapa valendo 40 (quarenta) pontos, assim 
distribuídos: 

 20 (vinte) pontos para produção do aluno, individual ou em 
grupo.  

 20 (vinte) pontos distribuídos por meio de prova individual 
que alcance o conteúdo integral da disciplina no semestre. 

Será exigido o mínimo de sessenta pontos para aprovação. 
O aluno que por motivo relevante, devidamente comprovado,  

não tiver comparecido à terceira avaliação, ou que a tiver feito, 
mas que não tenha alcançado o mínimo de sessenta pontos 
exigidos para promoção e que tenha alcançado mínimo de vinte 
pontos nas duas primeiras avaliações terá sua terceira avaliação 
anulada e poderá submeter-se a uma Avaliação Suplementar que 
também valerá quarenta pontos. 

Para submeter-se a essa avaliação o aluno deverá requerê-la 
na Secretaria e pagar a taxa correspondente. 
 

A Avaliação Suplementar será marcada pela Secretaria que 
divulgará o calendário das mesmas. 

 
O aluno impossibilitado de fazer a terceira avaliação e/ ou a 

avaliação suplementar, por motivo de força maior, devidamente 
comprovada, poderá requerer exame especial desde que tenha 
obtido no semestre o mínimo de quarenta pontos. 

O Exame Especial será requerido pelo aluno na secretaria, que 
também pagará a taxa correspondente e será realizado no início 
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do semestre seguinte, em data a ser marcada e divulgada pela 
secretaria. O exame especial valerá trinta pontos. 

 

II - Adaptações e Dependências 
 

A UNIPAC admite o uso da dependência e da adaptação nos 
cursos de graduação. 
 
Para ter direito ao cumprimento de qualquer procedimento de 
adaptação e/ou dependência, em todas as suas modalidades, o 
aluno deverá estar matriculado, conforme este Regimento. 
 
Cabe ao aluno, cobrir os custos de seus estudos de dependência 
e/ou adaptação, na forma disposta no contrato firmado na 
matrícula.  
 
A dependência poderá ser cumprida em uma das modalidades 
abaixo descritas, conforme o caso, obedecidas, ainda, todas as 
determinações deste Regimento e as normas regulamentares 
próprias: 
 

a) em período letivo, regular no qual o componente esteja 
sendo oferecido, desde que haja compatibilidade de 
horário para o aluno; 

b) de forma condensada, durante o período letivo ou ao 
seu final; 

 
I- sob a forma de Estudos Independentes; e 
 
II- na forma semi-presencial, quando for assim prevista no projeto 

pedagógico do curso, obedecidas as normas legais aplicáveis 
e os regulamentos internos, se for o caso. 
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III – Freqüência 
   A freqüência às atividades das disciplinas é obrigatória e 
permitida somente a alunos regularmente matriculados.  
 A aprovação em disciplina de curso de graduação exige que o 
aluno obtenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de 
presença às atividades desenvolvidas, competindo o registro ao 
professor que a leciona. 
 

 IV - Faltas 
 
O amparo legal se restringe a: 
 

1) Abono das faltas – previsto no decreto-lei 715/69 relativo 
ao Serviço Militar 

2) Tratamento Excepcional – através de atividades 
domiciliares destinadas aos alunos portadores de 
afecções indicadas na legislação e às alunas gestantes: 
Decreto-lei 1044/69 e Lei 6202/75, respectivamente. 

 
O discente terá o prazo de 48h, contadas do início da 
ausência às aulas, para apresentar à Secretaria o documento 
comprobatório da situação, para as providências cabíveis. 
 
 

V - Exame em Segunda Chamada 
 
O aluno que por motivo relevante deixar de comparecer a 

avaliação formal (prova) previamente marcada, poderá solicitar a 
realização de exame em "segunda chamada". Para tal deverá 
preencher requerimento na secretaria, após pagamento da taxa 
correspondente e aguardar deferimento. 

O prazo máximo para requerimento de exame de 2
a
 chamada 

é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da realização da prova. 
Os exames de 2ª chamadas serão aplicados em datas 

previamente definidas pela Coordenação do Curso. 
Não há, em nenhuma hipótese, segunda chamada para 3ª 

Avaliação e Exame Suplementar, tendo contudo, o aluno faltoso, a 
possibilidade de prestar o correspondente Exame Especial. 
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VI - Revisão de Provas 
 
O aluno que discordar do resultado obtido nas avaliações 

poderá requerer revisão de prova, no prazo máximo de 48h a 
contar da divulgação dos resultados. A revisão será feita pelo 
professor, na presença do aluno. 

VII - Trancamento de Matrícula e Abandono 
O trancamento de matrícula poderá ser requerido observando-

se os seguintes princípios: 
- só poderá ser concedido a aluno matriculado; 

 
- não poderá ser parcial; 

 
- não poderá ser negado em virtude de processo disciplinar 

em trâmite, ou de inadimplência, ficando, porém, o aluno 
em virtude do contrato sujeito às sanções legais e 
administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 
Consumidor e com os artigos 177 e 1092 do Código Civil 
Brasileiro; 

 
- não poderá exceder a 4 (quatro) períodos, concomitantes 

ou não, em  qualquer curso; 
 

- não terá a sua duração computada no tempo previsto para 
integralização do curso; 

 
- não interromperá o vínculo com a instituição mas sujeitará 

o aluno a processo de adaptação curricular em caso de 
mudança havida durante o afastamento que atinja o 
desenvolvimento de seus estudos; e 

 
- interromperá as obrigações financeiras do aluno para com 

a entidade mantenedora a partir do mês seguinte ao 
vincendo. 

 
O abandono do curso pelo aluno, sem o devido cancelamento 

e/ou trancamento de matricula, não o exime do cumprimento das 
cláusulas do Contrato de Prestação de Serviço, ficando 
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responsável pelo pagamento das mensalidades, até que se 
regularize sua situação acadêmica. 

O abandono de curso ficará caracterizado se o aluno deixar de 
comparecer às aulas por 30 (trinta) dias consecutivos.  

 
 

               VII - Representação Estudantil 
O Corpo Discente tem direito a voz e voto no CONSUN - 

Conselho Universitário e no CONSEPE - Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e nos Colegiados da Universidade. A 
representação discente tem por objetivo promover a cooperação 
entre administradores, professores e alunos no trabalho 
universitário e no aprimoramento do processo educacional-
formativo, de que são os alunos beneficiários diretos. 

São órgãos de representação estudantil na Universidade: o 
Diretório Central de Estudantes e os Diretórios Acadêmicos, estes 
instalados em cada Unidade Universitária. 

A composição, as atribuições, a organização e o 
funcionamento dos diretórios estudantis são fixados nos 
ordenamentos próprios, elaborados, aprovados e levados a 
registro civil pelos alunos, respeitando os princípios acadêmicos 
da Universidade. 

O mandato de representante estudantil junto aos Colegiados 
Universitários é de 1 (um) ano, permitida 1 (uma) recondução, 
cabendo a indicação do discente ao Diretório estudantil, na forma 
de seus ordenamentos. 

A suspensão da condição do aluno regular, pela conclusão 
do curso por não renovação da matrícula ou por trancamento, 
implica a cessação automática do mandato, cabendo ao Diretório 
a indicação de representante substituto. 

É vedada a designação de um mesmo representante para 
mais de um colegiado. 

É vedado ao Diretório estudantil, no âmbito da Universidade, 
ações, manifestações ou propaganda de caráter religioso ou 
político-partidário e quaisquer atos identificados como preconceito 
ou discriminação legalmente vedada ou socialmente repudiada. 

A participação do aluno em atividades de órgãos de 
representação estudantil não abono nem justifica ausência a 
trabalhos escolares. 
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VIII - Colação de Grau 

 
1.  A colação de grau de curso de graduação é ato coletivo, 
realizado em sessão solene da UNIPAC presidida pelo Reitor ou 
seu representante, reunido(s) o(s) corpo docente(s) da Unidade 
dos cursos respectivos. 
 
2. O ato de Colação de Grau é de exclusiva responsabilidade da 
UNIPAC, devendo os formandos submeter à Direção Acadêmico-
Pedagógica todos os procedimentos que envolvam o mesmo, 
inclusive confecção de convites, definição das datas e do ritual da 
solenidade de formatura. 
 
3. Na colação de grau, o Reitor, ou o seu representante, toma o 
juramento dos graduandos e faz outorga do grau sendo obrigatória 
a participação do formando.  
     
A não participação do aluno na Colação de Grau Unificada implica 
em prévio comunicado ä Direção do Curso para deliberar sobre a 
Colação de Grau individual do aluno em data a ser agendada pela 
Secretaria. 
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Hino da UNIPAC 
 
Letra e música - Prof. Bonifácio de Andrada 

Estribilho 
UNIPAC nosso saber 
UNIPAC nossa alegria 
UNIPAC nossa história 
UNIPAC nossa vitória 

UNIPAC nossa escola tão querida 
 
Verdadeira casa do saber 
Estamos sempre firmes e atentos 
Aos seus ensinamentos 
A ciência nos abre o progresso 
A liberdade nos promove o existir 
A fé fortalece o nosso ser 
Porque aos males ensina a resistir 

Estribilho 
 
Vamos juntos comemorar 
Na Instituição Presidente Antonio Carlos 
A proteção que alcançamos 
O esforço que realizamos 

Em Barbacena e outras cidades 
Vamos a luta profissional 
Com o diploma que recebemos 
Conscientes que venceremos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


