
RESOLUÇÃO Nº 133-COU/UNICENTRO, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova  o  Regulamento  do  Campus
CEDETEG, da UNICENTRO.

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CENTRO-OESTE,
UNICENTRO:

Faço  saber  que  o  Conselho  Universitário,  COU,  aprovou,  pelo  Parecer  n°  82-
COU/UNICENTRO,  de  16 de  dezembro de  2014,  contido  no  Protocolo  nº  14.189,  de  25 de
novembro de  2013,  e  eu  sanciono,  nos  termos  do  art.  9º,  inciso  X,  do  Regimento  Geral  da
UNICENTRO, a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica  aprovado  o Regulamento  do  Campus CEDETEG, da  Universidade
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Dr. Aldo Nelson Bona,
Reitor.
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ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 133-COU/UNICENTRO, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÍTULO ÚNICO
DO REGULAMENTO DO CAMPUS CEDETEG DA UNICENTRO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Campus Universitário CEDETEG, da Universidade Estadual do Centro-
Oeste, UNICENTRO, instância de descentralização geográfica da universidade e de organização
dos  meios  a  serviço  de  uma  ou  mais  unidades  universitárias,  passa  a  ser  regido  por  este
Regulamento e é administrado pela Direção Geral do Campus.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES DO CAMPUS

Art. 2º O Campus Universitário CEDETEG tem por finalidade:

I – constituir-se  em  espaço  adequado  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de
ensino, pesquisa e extensão;

II – propiciar  as  condições  adequadas  para  o  desenvolvimento  das  atividades
didático-pedagógicas dos cursos e programas a ele vinculados.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 3º O Campus  possui a seguinte estrutura administrativa:

I – Órgão  Consultivo  e  Deliberativo:  Conselho  Administrativo  de  Campus,
CADCAM/C;

II – Órgãos Executivos;

III – Órgãos Suplementares e de Apoio ao Campus.

Parágrafo único. A especificação  dos  órgãos  referidos  nos  itens  II  e  III,  deste
artigo, consta no organograma anexo ao Estatuto da UNICENTRO.

SEÇÃO I
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE CAMPUS

Art. 4º O Conselho Administrativo de Campus, CADCAM/C, é órgão do Campus
Universitário, de caráter deliberativo e consultivo em matéria administrativa.

Art. 5º O Conselho Administrativo de Campus tem a seguinte composição:

I – Diretor do Campus, como Presidente;

II – Vice-Diretor de Campus;
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III – Diretores de Setores do respectivo Campus;

IV – um representante docente de cada Setor do respectivo Campus;

V – um representante dos agentes universitários do Campus;

VI – um representante discente do Campus.

§ 1º Os membros mencionados nos incisos de I a III,  deste artigo, são membros
natos.

§ 2º Os membros previstos nos incisos IV e V, deste artigo, são eleitos por seus
pares para mandato de dois anos, permitida uma reeleição.

§ 3º O membro discente é indicado pelo respectivo órgão de representação, para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4º Todos os membros do CADCAM/C têm direito a voz e voto.

§ 5º As  reuniões  do  CADCAM/C  são  secretariadas  pelo(a)  secretário(a)  do
Campus.

Art. 6º O  CADCAM/C reúne-se,  ordinariamente,  com  periodicidade  mensal,
mediante convocação do Presidente e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, ou
por requerimento da maioria qualificada de seus membros.

§ 1º O CADCAM/C reúne-se com a presença da maioria de seus membros e suas
decisões são tomadas por maioria simples de votos dos presentes, exceto nos casos previstos neste
Regulamento.

§ 2º Quando a reunião do Conselho ocorre por convocação de maioria qualificada,
exige-se sempre quorum qualificado para deliberação.

Art. 7º Ao CADCAM/C compete:

I – no exercício de suas atribuições normativas:

a) efetuar o desdobramento das políticas, diretrizes e normas gerais da Universidade
relativas ao desenvolvimento e à evolução do Campus, à operacionalização, à integração e à gestão
de suas atividades-meio, além de supervisionar o seu cumprimento;

b) aprovar planos operacionais do Campus e de aperfeiçoamento de suas atividades,
produtos e serviços;

c) aprovar  proposta  orçamentária  e  plano  de  investimentos  do  Campus a  serem
encaminhados à Reitoria;

d) aprovar  instruções  e  procedimentos  complementares  referentes  à  gestão  dos
recursos humanos no âmbito do Campus;

e) aprovar  instruções  e  procedimentos  complementares  destinados  a  orientar  a
execução das atividades ordenadas do regime escolar;

f) aprovar  instruções  e  procedimentos  complementares  referentes  ao  uso  dos
laboratórios didáticos no âmbito do Campus;

g) aprovar relatórios anuais das atividades do Campus.

II – no exercício de suas atribuições judicantes:
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a) julgar recurso administrativo e/ou disciplinar interpostos por alunos, em nível de
Campus;

b) providenciar meios com vistas  à prevenção ou correção de atos individuais ou
coletivos de indisciplina, em nível de Campus;

c) analisar e emitir parecer sobre a distribuição dos espaços físicos e equipamentos
no âmbito do Campus.

III  –  no  exercício  de  suas  atribuições  consultivas  relativas  a  matérias  sujeitas  à
decisão de órgãos executivos ou deliberativos superiores:

a) apreciar  e  emitir  posição  sobre  o  número  de  vagas  para  os  cursos  e/ou
habilitações do Campus, no que se refere aos impactos administrativos das mudanças;

b) propor iniciativas interinstitucionais de atualização e qualificação funcional;

c) propor a criação de grupos de trabalho inter-Campi para estudo e resolução de
questões específicas que transcendem o âmbito da competência do Campus;

d) instruir o processo de Calendário Universitário, de acordo com a compatibilidade
da estrutura do Campus, com as atividades didático-pedagógicas dos Setores.

SEÇÃO II

DA DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS

Art. 8º A Direção  Geral  do  Campus é  uma unidade  executiva  da  administração
intermediária que planeja, desenvolve e coordena as atividades-meio do Campus, vinculando-se à
administração superior da UNICENTRO.

Art. 9º O Diretor e Vice-Diretor do Campus, integrantes do quadro de servidores da
respectiva unidade, são designados pelo Reitor, após consulta à respectiva comunidade acadêmica,
para mandato de quatro anos, permitida uma recondução.

§ 1° O Diretor  e  Vice-Diretor  do  Campus exercem suas  funções  em Regime de
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.

§ 2° A consulta a que se refere o caput deste artigo segue as mesmas normas fixadas
para a escolha da Reitoria, resguardada a especificidade do colégio eleitoral.

Art. 10. À Direção Geral do Campus compete:

I – representar e fazer representar o Campus na área de sua abrangência e exercer as
relações públicas nessa instância;

II – orientar  e  fazer  executar  as  atividades  relacionadas  com  os  Setores  e  suas
respectivas unidades;

III – convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo de Campus;

IV – administrar e coordenar os serviços de manutenção de todos os bens móveis e
imóveis, de uso do Campus;

V – responsabilizar-se pela gestão dos resíduos em observação a legislação vigente;

VI – orçar, programar e gerir as aplicações dos recursos destinados ao Campus;
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VII – supervisionar  a  aplicação dos  recursos  financeiros  destinados  no âmbito  do
Campus;

VIII – gerir as solicitações de empenhos e requisições de materiais emitidas pelas
Direções de Setores e respectivas unidades, além de suas próprias unidades organizacionais;

IX – requerer  a  liberação  e  o  pagamento  de  créditos  das  unidades  do  Campus,
originários de dotações orçamentárias, serviços prestados, convênios e outros;

X – autorizar solicitações de viagens de docentes e técnico-administrativos lotados
no Campus, em até 10 dias, concedendo as respectivas diárias ou reembolso de despesas, conforme
o caso;

XI – solicitar às Pró-Reitorias obras, aquisição de materiais e prestação de serviços
destinados ao Campus;

XII –  instruir processos para apuração de responsabilidade funcional no âmbito do
Campus;

XIII – encaminhar à Reitoria relatório das atividades desenvolvidas e prestação de
contas, quando solicitado;

XIV – articular com órgãos da Universidade, objetivando orientação imediata sobre
políticas, legislação e normas relativas ao seu âmbito de ação, com vistas ao aperfeiçoamento das
atividades sob sua responsabilidade;

XV – zelar pelo perfeito relacionamento entre os órgãos sob sua responsabilidade,
objetivando a integração e harmonia entre eles;

XVI – executar  outras  tarefas  inerentes  a  função  e  ao  bom  desenvolvimento  do
Campus.

Art. 11. A Direção Geral é exercida de forma compartilhada entre o Diretor e  o
Vice-Diretor de Campus.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 12. A Secretaria Executiva realiza atividades diversas relacionadas ao apoio
administrativo à Direção Geral do Campus, organizando e administrando a agenda de atendimentos,
reuniões e compromissos internos ou externos, recebendo e expedindo processos, documentos e
correspondências, auxiliando nos eventos realizados pela Direção e executando outras atividades no
âmbito do Campus.

Art. 13. À Secretaria Executiva compete:

I – assessorar a Direção  Geral do  Campus no desenvolvimento de suas atividades
diárias;

II – organizar e atualizar a agenda de compromissos, tais como atendimentos, visitas,
viagens, reuniões, eventos, entre outros, da Direção Geral do Campus;

III – tomar as providências necessárias ao transporte, alimentação e hospedagem da
Direção Geral do Campus, por ocasião das viagens a serviço;
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IV – emitir relatórios ou outros documentos relativos aos assuntos da Direção Geral
do Campus;

V – receber, classificar, controlar, arquivar e/ou distribuir documentos que tramitam
na Direção Geral do Campus;

VI – acompanhar  e/ou  auxiliar  na  organização  de  eventos  da  Direção  Geral  do
Campus;

VII – manter atualizada a agenda de contatos da Direção Geral dos Campus;

VIII – executar outras tarefas correlatas.

SEÇÃO IV
DA SECRETARIA DE CAMPUS

Art. 14. A  Secretaria  de Campus supervisiona a  execução  dos  trabalhos  da
Secretaria Executiva, examina processos para elaboração e expedição de atos oficiais deliberados
pelo Conselho Administrativo de Campus, redige os Atos Oficiais, ordena processos em tramitação
pela Direção, despacha os processos de sua competência, define ações e gerencia as atividades da
Secretaria.

Art. 15. À Secretaria de Campus compete:

I – supervisionar a execução dos trabalhos da Secretaria Executiva;

II – examinar e ordenar os processos encaminhados à Direção Geral de  Campus,
verificando a necessidade de elaboração de atos oficiais;

III – analisar e despachar os processos recebidos, ouvida a Direção Geral;

IV – secretariar as reuniões do Conselho Administrativo de Campus;

V – distribuir, controlar e supervisionar as atividades executadas pelos servidores e
estagiários  lotados  na  unidade,  analisando  e  redimensionando  a  disponibilidade  de  pessoas  de
acordo com o volume de trabalho demandado;

VI – atender  servidores  e  unidades  interessadas  nos  assuntos  em tramitação  pela
Direção, fornecendo informações e permitindo o acesso, conforme o caso, aos processos e atos
oficiais expedidos;

VII – organizar e juntar aos processos as cópias dos atos oficiais, identificando e
relacionando as unidades e servidores que devem receber cópia dos mesmos;

VIII – disponibilizar  no  Sistema  de  Gestão  Universitária,  SGU,  os  atos  oficiais
expedidos pela Direção do Campus;

IX – solicitar material de expediente ou a aquisição de equipamentos necessários ao
funcionamento da unidade, atentando para a correta utilização e/ou manutenção dos mesmos;

X – zelar pela organização do arquivo da unidade;

XI – conferir os índices dos atos oficiais, anualmente, organizando e providenciando
a encadernação;

XII – supervisionar  a  distribuição  da  correspondência  da  Direção  de  Campus,
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zelando pela agilidade na entrega aos destinatários;

XIII – monitorar a afixação de material nos murais da Direção de Campus;

XIV – elaborar  e  encaminhar  mensagens,  memorandos,  instruções  normativas,
ofícios e orientações no âmbito da Direção de Campus;

XV – executar outras tarefas correlatas, de acordo com a necessidade ou solicitação
da Direção Geral do Campus.

SEÇÃO V

DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Art. 16. A  Divisão  Administrativa  e  Financeira  presta  suporte  técnico-
administrativo  na  realização das  tarefas  da Direção do  Campus,  no que se refere  à  elaboração
orçamentária, à execução e à elaboração de relatórios.

Art. 17. À Divisão Administrativa e Financeira compete:

I – executar tarefas relacionadas ao atendimento de pessoas da comunidade e das
unidades internas, com vistas à busca e ao fornecimento de informações e orientações inerentes às
suas atividades;

II – receber  documentos,  providenciar  a  apreciação  no  âmbito  da  Direção  de
Campus,  encartar  documentos  ou  despachos  e  expedir  processos  que  tratam  de  questões
orçamentárias e compras;

III – organizar  e  manter  arquivos  físicos  e/ou  eletrônicos  das  informações  sobre
orçamentos e compras;

IV – emitir  e  conferir  notas  e  liquidação  de  empenho,  referentes  às  despesas
realizadas, de acordo com as rubricas orçamentárias;

V – enviar, periodicamente, aos órgãos da Universidade, relatórios que evidenciem a
execução orçamentária;

VI – fornecer informações ao sistema de processamento de dados, que permitam a
atualização orçamentária, a contábil e a do sistema de custos;

VII – acompanhar, controlar e classificar as receitas arrecadadas pelo Campus;

VIII – controlar  o  plano de aplicação dos  recursos  oriundos  dos  órgãos  federais,
estaduais, municipais e das empresas, bem como outros recursos destinados ao Campus;

IX – elaborar  os  recibos  para  pagamentos  diversos,  adiantamentos,  reembolsos  e
outros de sua competência;

X – analisar e conferir as notas fiscais para a liquidação de empenho, objetivando o
controle de seu pagamento nos respectivos vencimentos;

XI – analisar  e  controlar  as solicitações dos  recursos  para viagens de servidores,
tomando as providências necessárias;

XII – fornecer  informações  aos  órgãos  da  administração  superior  sobre  dados
solicitados;

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

6
Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 –
GUARAPUAVA – PR

Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR
Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 

http://www.unicentro.br/


XIII – executar outras tarefas correlatas, de acordo com a necessidade ou solicitação
da Direção Geral do Campus.

SEÇÃO VI
DA DIVISÃO DE LABORATÓRIOS

Art. 18. A Divisão de Laboratórios presta suporte técnico na realização das tarefas
relativas aos laboratórios didáticos e unidades de prestação de serviços do Campus.

Art. 19. À Divisão de Laboratórios compete:

I – executar tarefas relacionadas ao atendimento de pessoas da comunidade e das
unidades internas, com vistas à busca e o fornecimento de informações e orientações inerentes às
suas competências;

II – receber  documentos,  providenciar  a  apreciação  no  âmbito  da  Direção  do
Campus,  despachar  e  expedir  processos  relacionados  às  atividades  dos  laboratórios  didáticos  e
unidades de prestação de serviços;

III – organizar  e  manter  arquivos  físicos  e/ou  eletrônicos  das  informações  sobre
orçamentos e compras referentes aos laboratórios didáticos e unidades de prestação de serviços;

IV – examinar e ordenar os processos encaminhados à Direção Geral do  Campus
sobre os laboratórios didáticos e unidades de prestação de serviços;

V – dar  encaminhamento  às  solicitações  de  material  de expediente  e  aquisição  e
manutenção de equipamentos necessários ao funcionamento dos  laboratórios didáticos e unidades
de prestação de serviços, bem como organizar a destinação destes;

VI – manter  arquivo  referentes  às  solicitações,  processos  e  normativas  dos
laboratórios didáticos e unidades de prestação de serviços do Campus;

VII – executar outras tarefas correlatas, de acordo com a necessidade ou solicitação
da Direção Geral do Campus;

SEÇÃO VII
DA DIVISÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Art. 20. A Divisão de Serviços e Manutenção presta suporte nas tarefas de serviços
e manutenção da Direção do Campus.

Art. 21. À Divisão de Serviços de Manutenção compete:

I – executar tarefas relacionadas ao atendimento de pessoas da comunidade e das
unidades internas, com vistas à busca e o fornecimento de informações e orientações inerentes às
suas competências;

II  –  organizar  e  manter  arquivos  físicos  e/ou  eletrônicos  das  informações  sobre
serviços e manutenção do Campus;

III – receber,  gerenciar  e  distribuir  os  serviços  de  manutenção  do  Campus
diariamente;
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IV – acompanhar e controlar a execução dos serviços e manutenção do Campus;

V – prever e planejar as necessidades de aquisição de materiais para os serviços e
manutenções;

VI – acompanhar a elaboração, prazos e execução dos contratos dos prestadores de
serviços ao Campus;

VII – fornecer  informações  à  Direção  e/ou  aos  órgãos  da  administração  superior
sobre serviços e manutenção do Campus;

VIII – receber e gerenciar as solicitações de transportes do  Campus, diariamente,
conforme sistema institucional;

IX – executar outras tarefas correlatas, de acordo com a necessidade ou solicitação
da Direção Geral de Campus.

SEÇÃO VIII

DA BIBLIOTECA

Art. 22. A Biblioteca  é  um  órgão  vinculado  à  Direção  Geral  do  Campus que
congrega e gerencia o acervo bibliográfico do Campus.

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas no âmbito da Biblioteca do Campus
é coordenada e supervisionada pela Direção de Biblioteca.

Art. 23. A Biblioteca do Campus compete:

I  –  reunir,  organizar,  armazenar  e  divulgar  o  acervo,  visando otimizar  o  uso  do
material bibliográfico;

II – apresentar  serviços  bibliográficos,  catalográficose  de  informação  a  todas  as
atividades acadêmicas, científicas e culturais;

III – manter  intercâmbio  com  centros  de  documentação,  universidades  e  outras
instituições técnicas, científicas e culturais, nacionais e estrangeiras;

IV – propor normas de acesso dos usuários ao acervo, de empréstimo, de renovação e
de reserva;

V –  manter  sempre  em ordem a  classificação,  indexar,  referenciar  e  catalogar  o
acervo bibliográfico e multimeios;

VI – desempenhar outras atividades correlatas;

Parágrafo único. O  funcionamento  da  biblioteca  é  regido  por  regulamentação
própria.

SEÇÃO IX
DO MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS

Art. 24. O Museu de Ciências Naturais  é um órgão vinculado à Direção Geral do
Campus, que reúne o acervo das coleções sob sua responsabilidade.
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Parágrafo único. As  atividades  desenvolvidas  no  âmbito  do  Museu  de  Ciências
Naturais são gerenciado e supervisionada pela Direção do Museu.

Art. 25. À Direção do Museu de Ciências Naturais compete:

I – selecionar, ordenar, catalogar e preservar todo o acervo;

II – fornecer serviços e informações à comunidade acadêmica e científica;

III – coordenar  e  supervisionar  todas  as  atividades  desenvolvidas  no  âmbito  do
Museu de Ciências Naturais;

IV – desempenhar  outras  atividades  correlatas,  de  acordo  com a  necessidade  ou
solicitação da Direção Geral do Campus.

Parágrafo único. O funcionamento do Museu de Ciências  Naturais  é  regido por
regulamentação própria.

SEÇÃO X
DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA

Art. 26. A Clínica Escola de Fisioterapia, CEFISIO, é órgão vinculado à Direção
Geral  do  Campus,  que  congrega  os  campos  de  atuação  pedagógico/profissional  do  Curso  de
Fisioterapia, diretamente vinculados à prática do diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças,
com fins didáticos, de pesquisa, de extensão e de prestação de serviços.

Parágrafo único. As  competências  desse  órgão  devem  estar  previstas  em
regulamento próprio, aprovado pelo CADCAM/C.

SEÇÃO XI

DA FARMÁCIA ESCOLA

Art. 27. A Farmácia  Escola,  FARMESC, é  órgão vinculado à  Direção Geral  do
Campus,  que  congrega  os  campos  de  atuação  pedagógico/profissional  do  Curso  de  Farmácia,
diretamente vinculados à prática de gerenciamento e dispensação de medicamentos,  de análises
clínicas, com fins didáticos, de pesquisa, de extensão e de prestação de serviços.

Parágrafo único. As  competências  desse  órgão devem  estar  previstas  em
regulamento próprio, aprovado pelo CADCAM/C.

SEÇÃO XII
DA CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA

Art. 28. A Clínica Escola de Medicina Veterinária, CEVET, é órgão vinculado à
Direção Geral do Campus, que congrega os campos de atuação pedagógico/profissional do Curso de
Medicina Veterinária, diretamente vinculados à prática de prestação de serviços médicos-cirúrgicos,
ambulatoriais, diagnósticos e/ou hospitalares, com fins didáticos,  de pesquisa,  de extensão e de
prestação de serviços.

Parágrafo único. As  competências desse  órgão  devem  estar  previstas  em
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regulamento próprio, aprovado pelo CADCAM/C.

SEÇÃO XIII
DA FAZENDA ESCOLA

Art. 29. A  Fazenda  Escola,  FAZESC, é  órgão  vinculado  à  Direção  Geral  do
Campus,  que  congrega  os  campos  de  atuação  pedagógico/profissional  dos  cursos  de  Ciências
Agrárias do  Campus e a prática de atividades voltadas para a Agricultura e Pecuária,  com fins
didáticos, de pesquisa, de extensão e de prestação de serviços.

Parágrafo único. As  competências  desse  órgão  devem  estar  previstas  em
regulamento próprio, aprovado pelo CADCAM/C.

SEÇÃO XIV

DA CLÍNICA ESCOLA DE NUTRIÇÃO

Art. 30. A Clínica Escola de Nutrição, CENUT, é órgão vinculado à Direção Geral
do  Campus,  que congrega os campos de atuação pedagógico/profissional do Curso de Nutrição,
diretamente vinculados à prática de atividades voltadas para o atendimento nutricional, com fins
didáticos, de pesquisa, de extensão e de prestação de serviços.

Parágrafo único. As  competências  desse  órgão devem  estar  previstas  em
regulamento próprio, aprovado pelo CADCAM/C.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31. Os cargos da administração do Campus são preenchidos por designação da
Reitoria.

Art. 32. Para o preenchimento de cargo eletivo é exigido tempo mínimo de quatro
anos de efetivo exercício na Instituição, conforme previsto no Estatuto da UNICENTRO.

Art. 33. Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pelo COU, ouvido o
CADCAM/C.

Art. 34. Este Regulamento pode ser alterado a qualquer tempo por proposição do
CADCAM/C, e aprovado pelo COU.

Art. 35. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Aldo Nelson Bona,
Reitor.
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