
 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL DOS CENTROS ACADÊMICOS DO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA 

 

 

Estabelece princípios, condições e 
procedimentos para a criação, funcionamento 
e objetivos de centros acadêmicos no Centro 
Universitário Newton Paiva.  

 

 

A Reitoria do Centro Universitário Newton Paiva, juntamente com a 

Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação, no uso de suas atribuições 

regimentais e estatutárias, disciplina a criação, funcionamento, objetivos e 

compromissos de centros acadêmicos na Instituição.  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Para efeitos do presente regulamento e de acordo com suas aplicações 

definem-se os seguintes termos: 

I – Centros acadêmicos: organizações estudantis, criadas e constituídas por 

alunos, sendo entidades independentes do Centro Universitário Newton Paiva. 

II - Atlética Acadêmica: associação estudantil sem fins lucrativos, constituída 

por alunos e destinada à prática de esportes e à realização de competições 

desportivas.  

III - Liga Acadêmica: associação estudantil sem fins lucrativos, composta por 

estudantes que se organizam para complementar, atualizar, discutir, 

aprofundar e/ou difundir conhecimentos e técnicas em áreas específicas.  

Art. 2º - A integração de professores aos centros acadêmicos, caso ocorra, deverá 

ser realizada mediante convite por parte dos próprios alunos, cabendo ao professor 

aceitar ou não. 

 



 

§1º - Caso o professor opte por aceitar o convite realizado pelos alunos deverá 

ser elaborado um termo em que o professor atesta seu interesse em integrar o 

centro acadêmico de forma voluntária, sem qualquer ingerência por parte do 

Centro Universitário Newton Paiva. 

§2º - Cabe aos membros da organização enviar este termo assinado pelo 

professor ao Centro Universitário Newton Paiva. 

 

CAPÍTULO II 

DA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS ACADÊMICOS 

 

Art. 3º - A criação do centro acadêmico se dará́ por iniciativa de alunos matriculados 

em Curso de Graduação e/ou pós-graduação da Instituição, não sendo 

responsabilidade do Centro Universitário Newton Paiva intermediar o processo de 

criação. 

§1º - Após a criação do centro acadêmico, o setor Pesquisa, Extensão e 

Inovação, e as coordenações de cursos envolvidos deverão ser comunicados. 

 

Art. 4º - Cada organização estudantil deve possuir estatuto e regimento próprios, 

redigido pelos integrantes. 

 

§1º - Não é de responsabilidade do Centro Universitário Newton Paiva a 

aprovação dos documentos acima. 

§2º - O regulamento deverá ser compartilhado com o setor de Pesquisa, 

Extensão e Inovação para fins de registro. 

 

Art. 5º - O funcionamento dos centros acadêmicos deve atender aos procedimentos 

e normas estabelecidas no estatuto e/ou regimento interno, em consonância com os 

objetivos, deveres e compromissos dispostos no regulamento.  

 

§1º - Não é de responsabilidade do Centro Universitário Newton Paiva a 

fiscalização do cumprimento de tais procedimentos e normas. 

 

Art. 6º - Em caso de necessidade de utilização de espaços físicos do Centro 

Universitário Newton Paiva para a realização de encontros ou reuniões, a Instituição 



 

poderá disponibilizar às organizações mediante um pedido formal direto à 

coordenação de curso. 

 

Art. 7º - Fica vedada a representação da instituição e a utilização do nome e da marca 

do Centro Universitário Newton Paiva em materiais de divulgação e eventos 

acadêmicos, científicos ou de lazer, sem a prévia autorização da Instituição. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º - A certificação da participação dos membros do centro acadêmico deverá ser 

responsabilidade das próprias organizações. 

Art. 9º - Os centros acadêmicos criados antes da publicação do presente regulamento 

deverão seguir o disposto nos artigos 3º e 4º. 

Art. 10º - Em caso de necessidade de algum tipo de apoio da Instituição para alguma 

ação, a organização estudantil deverá realizar um pedido formal ao setor responsável, 

que poderá deferir ou não o pedido. 

Art. 11º - O Centro Universitário Newton Paiva não responderá por qualquer débito 

financeiro, fiscal, trabalhista, responsabilidade civil ou criminal contraídos por qualquer 

organização estudantil.  

 

 

Gabriela Guimarães Machado 

Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação 

 

 

 

Camila Ribeiro Romeiro 

Reitora do Centro Universitário Newton Paiva 
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