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Capítulo I 
Das disposições preliminares 

 

Art. 1º. O presente regulamento tem a necessidade de incentivar, na prática 

acadêmica, a melhoria progressiva do desempenho do aluno, objetivando a graduação 

de profissionais competentes e comprometidos com o seu desenvolvimento 

profissional. 

Art. 2º. E considerando o interesse da Instituição em reconhecer o mérito do esforço 

do egresso e o seu compromisso com sua performance, no desempenho das 

atividades acadêmicas. 

Capítulo Il 
Do Objetivo 

Art. 3º. O objetivo institucional de contribuir com a promoção de talentos, liderança e 

protagonismo entre os acadêmicos, numa perspectiva estimuladora da produção 

cientifica com qualidade.  

Capítulo lll 
Da Criação 

   

 Art. 4º - Instituir o prêmio “Mérito Acadêmico Uninorte”, que será concedido aos 

alunos egressos com melhor desempenho acadêmico de cada Curso de Graduação da 

Uninorte, fazendo jus ao Certificado de Mérito Acadêmico como forma de 

reconhecimento e uma bolsa de estudo correspondente a 50% do valor de um curso 

de pós-graduação Lato Sensu da UNINORTE, até o 2º ano imediatamente posterior ao 

da conclusão do Curso de Graduação, ao aluno concluinte de cada um dos cursos, que 

tenha obtido Certificado de Mérito Acadêmico, concedido de acordo com os critérios 

de apuração definidos neste regulamento. 

§ 1º. Para os casos de empate, o percentual da bolsa será dividido proporcionalmente 

aos alunos nesta condição. 

 Art. 5º - Poderá participar do processo seletivo para obtenção de bolsa de estudos 

nos termos do presente regulamento, o aluno que: 
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I. Submeter-se, ás condições do Processo Seletivo estabelecidas para 

ingresso nos cursos de Pós-Graduação do Centro universitário do Norte; 

II. Informar, no momento de sua inscrição no referido Processo Seletivo, a 

sua pretensão de concorrer à bolsa e apresentar Certificado de Mérito Acadêmico. 

Art. 6º - Cada curso de graduação do Centro Universitário do Norte, com aluno (s) 

premiados terá direito a 1 (uma) bolsa de estudo correspondente a 1 (um) dos cursos 

de pós-graduação da instituição, na forma do Art. 4º. 

§ 1º - A Coordenação de pós-graduação só poderá conceder no máximo 02 (duas) 

bolsas por turma de pós-graduação, sendo o critério de escolha, a classificação no 

Processo Seletivo da Pós-Graduação. 

§ 2º - A Coordenação da Pós-graduação deverá indicar o(s) aluno(s) de cada curso que 

terá (ão) direito à bolsa, após análise do Certificado Mérito Acadêmico de todos os 

alunos inscritos. 

§ 3º - O aluno poderá se inscrever para participar do processo seletivo de mais de um 

curso de pós-graduação, mas, caso selecionado em mais de um, só receberá bolsa 

para 1 (um) curso, devendo optar pelo de sua preferência, quando chamado. 

Art. 7º - A concessão da bolsa de estudo terá validade até o 2º ano imediatamente 

posterior ao ano de conclusão, pelo aluno, do curso de graduação. 

Art. 8º - Perderá o direito à bolsa de estudo o candidato que não apresentar os 

resultados exigidos de frequência e avaliação de rendimento em cada um dos módulos 

estabelecidos pelo curso de pós-graduação que esteja cursando. 

§1º - O aluno que, na condição do Art. 8º deste Regulamento, desejar continuar os 

estudos do curso de pós-graduação, deverá assumir os encargos educacionais 

estabelecidos para o curso. 

§2º - O aluno só terá direito à bolsa, até o final do prazo regular de entrega do 

artigo/monografia, dissertação ou tese, conforme o caso. 

§3º - No caso de o aluno ser desligado, interromper ou desistir do curso, cessa o 

direito à bolsa de estudo. 
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Art. 9º - O aluno selecionado terá o direito, além da bolsa de estudo, a todo o material 

didático fornecido para os demais alunos da turma, a ser utilizado no curso, sem 

qualquer ônus, perdendo este direito se infringir o estabelecido no Art. 8º deste 

Regulamento. 

Art. 10º - O aluno firmará com o Centro universitário um “Termo de Compromisso” 

regulando a concessão de bolsa de estudo. 

Parágrafo único – O prêmio Mérito Acadêmico é uma concessão da Reitora, não 

gerando direito regimental.   

Capítulo lV 
Do levantamento 

 

Art. 11º - A Reitora do Centro Universitário do Norte nomeará uma Comissão 

constituída por um professor (a) do curso, indicado pelo coordenador, o Coordenador 

do Curso e pelo Gerente da Escola, que avaliará ao final do curso, o rendimento dos 

acadêmicos, observando os critérios previstos neste regulamento.  

Capítulo V 
Do Critério 

 
I. Ter feito todo curso na UNINORTE e não ter sido reprovado em qualquer 

disciplina, por média ou por frequência; 

II. Ter concluído o curso no tempo mínimo de integralização, sem contar os 

períodos de trancamento; 

III. Ter obtido média final global, no curso, igual ou superior a 7,0 (sete); 

IV. Ter obtido a maior média final dentre os concluintes concorrentes ao Mérito 

daquele ano, considerando a média até a primeira casa decimal; 

V. Não ter sofrido qualquer penalidade nos termos do Regimento Geral; 

VI. Não possuir disciplinas em dependência em anos anteriores; 

VII. Não ter sido dispensado de disciplinas (as) ao longo do curso; 

VIII. Estar adimplente com a instituição; 

IX. Possuir frequência igual ou superior a 80% (oitenta por cento); 
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Capítulo VI 
Disposição Finais 

 

Art. 15º - Os casos omissos serão decididos pela Reitoria ouvida a Mantenedora. 

Art. 16º - Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSUNEPE. 

 
 

Nilzete Teixeira Santiago 
Reitora 

    

 
 
 

 


