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REGIMENTO DISCIPLINAR DO COLÉGIO UNIDAVI  

  

    O Regimento Disciplinar Escolar é decorrente das disposições legais, 

das determinações do Projeto Político Pedagógico do Colégio UNIDAVI e do 

Regimento Geral do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 

do Itajaí – UNIDAVI.  

  

     O regime disciplinar estabelecido nesse Regimento visa assegurar, 

manter e preservar a boa ordem, o respeito, os bons costumes e os preceitos 

morais. Dessa forma, garantirá a harmônica convivência daqueles que 

representam a comunidade escolar e a disciplina indispensável à realização das 

atividades escolares.  

  

      O presente regimento objetiva também a prevenção e o combate a 

Intimidação Sistemática – bullying. Caracteriza-se pela violência física ou 

psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação; além de: 

ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos 

pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões 

preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, pilhérias 

(conforme Lei nº 13.185/15 – ANEXO 01).  

  

      No Colégio UNIDAVI a comunidade escolar compõe-se por Técnicos 

Administrativos (Direção, Coordenações, Secretarias e Estagiários), Corpo 

Docente (Professores e Auxiliares) e Corpo Discente (Alunos).  

  

1. Técnicos Administrativos   

  

Os Técnicos Administrativos do Colégio UNIDAVI são representados por 

profissionais legalmente habilitados, admitidos mediante critérios de seleção e 

contratados pela Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí no regime da 

legislação trabalhista, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os 

quais recebem remuneração de acordo com o Plano de Cargos e Salários.  
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A seleção dos profissionais consiste na análise do curriculum vitae dos 

candidatos, da respectiva documentação e de entrevista individual, realizada 

pela Direção do Colégio UNIDAVI.  

  

Dos Direitos   

  

   São direitos dos Técnicos Administrativos:  

a) receber remuneração e tratamento social condizente com a atividade 

desempenhada e os recursos administrativos necessários ao 

desenvolvimento regular da mesma;  

b) participar de eventos de atualização e aperfeiçoamento regular dentro 

da área de sua atuação;  

c) recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos.  

  

Dos Deveres  

  

Compete aos Técnicos Administrativos:  

a) manter comportamento ético em todos os momentos e não praticar 

atos que firam física ou moralmente qualquer pessoa dentro da 

Instituição;  

b) zelar pelo bom nome do Colégio UNIDAVI em todo lugar;  

c) zelar pela limpeza e preservação do ambiente escolar, mobiliário, 

equipamentos e material didático da Instituição;  

d) participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da Unidade Escolar, quando Direção e Coordenação;  

e) participar do processo de análise e seleção de livros e materiais 

didáticos em consonância com o Projeto Político Pedagógico, quando  

Direção e Coordenação;  

f) em casos de solicitação de prova de segunda chamada e de exercícios 

domiciliares, pelo aluno, analisar e deferir, quando Coordenação;  

g) participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da  

Unidade Escolar com vistas ao melhor rendimento;  

h) participar ativamente do Conselho e Pré-Conselho de Classe, quando  

Direção e Coordenação;  
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i) elaborar o Calendário Escolar, quando Direção e Coordenação;  

j) participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários, 

atividades cívicas, culturais, recreativas e outros eventos, instituídos 

no calendário escolar;  

k) participar dos programas de Formação Continuada da UNIDAVI;  

l) cumprir e fazer cumprir as normas do Colégio;  

m) cumprir as funções descritas no documento Atribuições de Funções do  

Colégio UNIDAVI (documento com a direção do Colégio);  

n) cumprir e fazer cumprir (quando da Direção) as funções descritas no 

documento Atribuições de Funções do Colégio UNIDAVI.  

  

É vedado aos Técnicos Administrativos:  

a) envolver o nome do Colégio UNIDAVI em manifestações alheias às 

suas finalidades educativas;  

b) defender posições religiosas e/ou político partidárias nas 

dependências do Colégio UNIDAVI;  

c) obter benefícios comerciais ou de qualquer natureza;  

d) manter contato íntimo com os alunos;  

e) praticar a Intimidação Sistemática – Bullying.  

  

Das Orientações Sócio-Relacionais  

  

a) orientação inicial dos direitos e deveres/procedimentos e normas 

do Colégio, pela direção e coordenação;  

b) em caso de não cumprimento dos procedimentos orientados, 

haverá uma conversa para reorientação com a direção e a 

coordenação, visando as mudanças necessárias;  

c) definição de um prazo para uma nova avaliação por parte da 

direção;  

d) desligamento por falta de adaptação/observação à proposta do 

Colégio.  
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Obs.: Casos não explicitados nesse Regimento Disciplinar Escolar, estão 

respaldados no Regimento Geral do Centro Universitário para o 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.  

  

2. Corpo Docente  

  

Dos Direitos   

  

São direitos dos Professores:   

a) receber remuneração e tratamento social condizente com a atividade do 

magistério e os recursos e apoios didáticos e administrativos 

necessários ao desenvolvimento regular de suas atividades;  

b) participar de eventos de atualização e aperfeiçoamento regular dentro 

da área de sua atuação docente;  

c) recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos.  

  

Dos Deveres  

  

Compete aos Professores:  

a) manter comportamento ético em todos os momentos e não praticar atos 

que firam física ou moralmente qualquer pessoa dentro da Instituição;  

b) zelar pelo bom nome do Colégio UNIDAVI em todo lugar;  

c) zelar pela limpeza e preservação do ambiente escolar, mobiliário, 

equipamentos e material didático da Instituição;  

d) ministrar aulas, ocupando-se de assuntos exclusivamente relativos à 

aula;  

e) participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da Unidade Escolar;  

f) participar do processo de análise e seleção de livros e materiais 

didáticos em consonância com o Projeto Político Pedagógico;  

g) elaborar o seu planejamento de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico da Unidade Escolar;  

h) registrar a frequência e o acompanhamento das aulas diariamente;  
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i) promover uma avaliação diagnóstica e contínua, com recuperação 

paralela de conteúdos;   

j) realizar a recuperação contínua e paralela de estudos com os alunos 

que, durante o processo de ensino e aprendizagem, não dominarem o 

conteúdo curricular ministrado;  

k) promover avaliações de acordo com as normas fixadas;  

l) entregar os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, nos 

prazos fixados no calendário escolar e manter atualizada a 

documentação pertinente;  

m) encaminhar à Secretaria Pedagógica a prova de segunda chamada e os 

exercícios domiciliares quando solicitados pelo aluno e deferidos pela 

Coordenação;  

o) participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da 

Unidade Escolar com vistas ao melhor rendimento do processo de 

ensino e aprendizagem, replanejando sempre que necessário;  

p) atuar como professor regente quando indicado pela direção ou 

escolhido pelos alunos;  

q) participar ativamente do Conselho e Pré-Conselho de Classe;  

r) colaborar na elaboração o calendário escolar;  

s) participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários, 

atividades cívicas, culturais, recreativas e outros eventos, instituídos 

no calendário escolar;  

t) participar dos programas de Formação Continuada da UNIDAVI;  

u) cumprir e fazer cumprir as normas do Colégio.  

  

É vedado ao professor:  

a) envolver o nome do Colégio UNIDAVI em manifestações alheias às 

suas finalidades educativas;  

b) defender posições religiosas e/ou político partidárias nas dependências 

do Colégio UNIDAVI;  

c) obter benefícios comerciais ou de qualquer natureza;  

d) manter contato íntimo com os alunos.  
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Das Orientações Sócio-Relacionais  

e) orientação inicial dos direitos e deveres/procedimentos e normas do 

Colégio, pela direção e coordenação;  

f) em caso de não cumprimento dos procedimentos orientados, haverá uma 

conversa para reorientação com a direção e a coordenação, visando as 

mudanças necessárias;  

g) definição de um prazo para uma nova avaliação por parte da direção e 

coordenação;  

h) desligamento por falta de adaptação/observação à proposta do Colégio.  

Obs.: Casos não explicitados nesse Regimento Disciplinar do Colégio UNIDAVI, 

estão respaldados no Regimento Geral do Centro Universitário para o 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.  

  

 3.  Corpo Discente  

  

O corpo discente é constituído pelos alunos matriculados regularmente no 

Colégio UNIDAVI.  

 

Constituirão direitos dos alunos:  

a) igualdade de condições para o acesso  e permanência no Colégio;  

b) aquisição do conhecimento teórico e prático necessário;  

c) tomar conhecimento das disposições do Projeto Político Pedagógico e 

funcionamento da Unidade Escolar;  

d) receber informações sobre os diversos serviços oferecidos pela 

Unidade Escolar;  

e) organizar e participar de agremiações estudantis;  

f) fazer uso dos serviços e dependências físicas escolares de acordo 

com as normas estabelecidas;  

g) tomar conhecimento do seu rendimento escolar e de sua frequência, 

através do boletim e do sistema on-line;  

h) apresentar à Direção e Coordenação os problemas e  dificuldades 

pessoais como também os relacionados ao processo ensino e 

aprendizagem;  
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i) receber orientações e aconselhamentos caso os deveres/normas não 

forem cumpridas pelos mesmos.  

    

São deveres do aluno:  

a) comparecer pontualmente às aulas: período matutino (7h30min) e 

período vespertino (13h30min).  Em caso de chegada tardia, o mesmo 

será conduzido à sala somente na segunda aula. Na reincidência os 

pais serão comunicados;  

b) usar o uniforme determinado pelo Colégio. A falta do uniforme 

implicará diretamente nos critérios de avaliação atitudinal;  

c) responsabilizar-se pelo material escolar;  

d) demonstrar comprometimento com os estudos, realizando as 

atividades de classe e tarefas de casa;  

e) zelar pelo bom nome do Colégio UNIDAVI em todo lugar;  

f) respeitar a direção, coordenação, professores, funcionários e colegas;  

g) participar do apoio pedagógico (reforço) sempre que for convocado;  

h) manter desligado equipamentos eletrônicos e celulares. Seu uso 

indevido não será permitido em sala de aula, exceto quando o 

professor solicita-o enquanto ferramenta pedagógica. A Instituição não 

se responsabilizará por dano, furto ou extravio destes equipamentos;  

i) zelar pela limpeza e preservação do ambiente escolar, mobiliário, 

equipamentos e material didático da Instituição;   

j) indenizar o prejuízo quando produzir dano material voluntário à 

Instituição, objetos de propriedade de colegas ou comunidade escolar; 

k) justificar a ausência na aula através da agenda ou contato telefônico 

pelos pais. O aluno faltante é responsável por solicitar, na aula 

seguinte à ausência, junto a outro aluno ou professor, os conteúdos 

trabalhados naquela data;  
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l) justificar à coordenação, mediante atestado médico ou declaração dos 

pais ou responsáveis, a ausência em provas, para realização da prova 

de segunda chamada;  

m) apresentar à coordenação, em caso de saídas antecipadas, solicitação 

dos pais ou responsáveis na agenda ou contato telefônico;  

n) lanchar nos horários e locais estabelecidos pelo Colégio;  

o) participar das atividades programadas e desenvolvidas pelo Colégio;  

p) abster-se de praticar ou induzir a prática de atos que atentem contra 

pessoas e/ou patrimônio da Instituição;  

q) manter e cultivar posturas de cidadania e ética no convívio escolar.  

 

É vedado ao aluno:  

a) promover dentro do Colégio UNIDAVI sem autorização da Direção, 

qualquer tipo de campanha ou atividade cultural, religiosa, social, 

recreativa ou política;  

b) impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à 

ausência;  

c) ocupar-se durante as aulas de atividades não compatíveis com os 

processos de ensino e de aprendizagem;  

d) ausentar-se da sala de aula sem autorização prévia do professor;  

e) sair das dependências da Instituição no período de aulas sem a devida 

permissão;  

f) portar ou fazer uso de objetos e/ou substâncias (bebida alcoólica, 

cigarro ou drogas ilícitas) que representem perigo para a saúde, 

segurança e integridade física dele e/ou de outrem, nas dependências 

da Instituição;  

g) praticar a Intimidação Sistemática – Bullying.  
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O aluno, pela inobservância das normas contidas no Regimento Disciplinar 

do Colégio UNIDAVI e, conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, está 

sujeito às seguintes medidas:  

a) advertência oral, com registro no sistema on-line;  

b) advertência escrita, com registro no sistema on-line;  

c) convocação dos pais e/ou responsáveis;  

d) obrigação de reparar dano físico e/ou moral e/ou patrimonial;  

e) suspensão temporária (de até três dias) das atividades de sala de aula;  

f) cancelamento da matrícula e do contrato de prestação de serviços 

educacionais.  

  

A aplicação das sanções cabe:  

a) ao professor, coordenação ou direção, quando se tratar de advertência oral;  

b) à coordenação e/ou à direção, quando se tratar de advertência escrita;  

c) à coordenação e/ou à direção, quando se tratar dos pais e/ou responsáveis 

nos casos de reincidência e/ou de acordo com a gravidade da infração;  

d) à direção, quando se tratar de suspensão;   

e) à direção, quando se tratar do cancelamento da matrícula e do contrato de 

prestação de serviços educacionais.   

As medidas disciplinares aplicadas aos alunos serão registradas em 

formulários próprios, registrados e arquivados em meio eletrônico (sistema 

online), com acesso aos pais e/ou responsáveis por meio de uma senha 

individual, entregue aos mesmos no início do ano letivo.  

As medidas disciplinares aplicadas aos alunos não serão registradas em 

seu Histórico Escolar mas, em formulários próprios de uso restrito da Direção e 

Coordenação do Colégio UNIDAVI.  

Obs.: Casos não explicitados nesse Regimento Disciplinar do Colégio 

UNIDAVI, estão respaldados no Regimento Geral do Centro Universitário para o 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.  
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ANEXOS  

  

  

BRASIL. Lei nº 13.185/2015. Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(Bullying).  
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Presidência da República  

Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015.  

  Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em 

todo o território nacional.  

§ 1o  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática 

(bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem 

motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o 

objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de 

desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.  

§ 2o  O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da 

Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de outros órgãos, 

aos quais a matéria diz respeito.  

Art. 2o  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou 

psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:  

I - ataques físicos;  

II - insultos pessoais;  

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;  

IV - ameaças por quaisquer meios;  

V - grafites depreciativos;  

VI - expressões preconceituosas;  

VII - isolamento social consciente e premeditado;  

VIII - pilhérias.  

Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores 

(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar 

a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento 

psicossocial.  

 Art. 3o  A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as ações 

praticadas, como:  

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
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II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;  

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;  

IV - social: ignorar, isolar e excluir;  

V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, 

chantagear e infernizar;  

VI - físico: socar, chutar, bater;  

VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;  

VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar 

ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar 

meios de constrangimento psicológico e social.  

Art. 4o  Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o:  

I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a 

sociedade;  

II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de 

discussão, prevenção, orientação e solução do problema;  

III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e 

informação;  

IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis 

diante da identificação de vítimas e agressores;  

V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores;  

VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, 

como forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-

lo;  

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos 

marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua;  

VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando 

mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a 

mudança de comportamento hostil;  

IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos 

de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou 

constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais 

integrantes de escola e de comunidade escolar.  

Art. 5o  É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas 

assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à 

intimidação sistemática (bullying).  
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Art. 6o  Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de 

intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento das ações.  

Art. 7o  Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a 

implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa instituído por esta 

Lei.  
Art. 8o  Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua 

publicação oficial.  

Brasília,  6  de novembro de 2015; 194o da Independência e 127o da República.  

DILMA ROUSSEFF  
Luiz Cláudio Costa  
Nilma Lino Gomes  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.11.2015    

  


