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REGULAMENTO 

 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ALUNOS INGRESSANTES EM 2015.1 
 

O presente Regulamento versa sobre as condições gerais, regras de 
concessão e restrições da promoção Faça a Graduação na Castelo 

Branco e Ganhe o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu. 
 

1. DA PROMOÇÃO 
 

1.1. UCB – CENTRO EDUCACIONAL DE REALENGO, sociedade 
mantenedora da UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO, COLÉGIO DE 

APLICAÇÃO DR. PAULO GISSONI e COLÉGIO CASTELO BRANCO, com 
sede na Avenida Santa Cruz, n.º 1.631, Realengo, neste município, CNPJ 

n.º 42.265.413/0001-48, neste ato representado por seu Diretor Executivo 

MARCELO COSTA GISSONI, brasileiro, divorciado, empresário, 

portador da identidade n.º 052.970.87-8 e inscrito no CPF sob n.º 
636.845.517-91, domiciliado neste município, doravante denominados 

simplesmente como “UCB”, oferecerá aos alunos ingressantes no período 

de 2015.1 uma bolsa de estudo integral para o Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu, na modalidade presencial, em qualquer das 4 (quatro) 

unidades da UCB, localizadas em Realengo, Centro, Penha ou Guadalupe, 
desde que observadas todas as condições e disposições previstas neste 

Regulamento e no Regulamento do curso de Pós-Graduação. 
 

1.1.1. Para fins deste Regulamento, apenas terá direto a participar da 
promoção o aluno que efetivar a matrícula no período de 2015.1, cabendo 

destacar que se entende por “matrícula acadêmica e financeira”: (i) a 
comprovada inscrição do aluno na graduação presencial, a qual será 

verificada através da apresentação do número de matrícula e do quadro de 
disciplinas matriculadas; (ii) o comprovado pagamento da primeira 

mensalidade do curso de graduação presencial no qual tiver sido inscrito o 
aluno; (iii) entrega de toda documentação acadêmica necessária; e, por fim 

e concomitantemente, (iv) assinatura do contrato de prestação de serviços 
educacionais. 

 
1.1.2.  Esta promoção não contempla alunos transferidos de outras 

instituições educacionais, bem como aqueles que já forem portadores de 
Diplomas. 

 
1.1.3. Os cursos objetos da presente promoção são apenas aqueles cursos 

de Pós-Graduação que forem oferecidos pela nossa Instituição 
Educacional. 

 
2. DAS REGRAS PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DO DIREITO AO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

http://www.vestibular.castelobranco.br/


2.1. São requisitos obrigatórios para a obtenção e manutenção do direito 

ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu: (i) estar devidamente matriculado 
em qualquer curso ofertado pela UCB conforme parâmetros acima 

descritos; (ii) cursar toda a graduação na UCB de forma ininterrupta; (iii) 
ter obrigatoriamente o coeficiente de rendimento (CR) igual ou superior a 

9.0; (iv) caso o aluno participante da promoção não alcançar o CR 9.0, 
porém obtiver CR 8.0 e for sorteado para fazer a prova final do ENADE e 

obtiver o nota 9.0, também poderá voltar a participar da promoção. 
 

2.2. O aluno/candidato deverá obedecer aos seguintes critérios: (i) não ter 
nenhum tipo de reprovação; (ii) não ficar inadimplente e/ou renegociar 

débitos financeiros, sob pena de ser imediatamente desligado da promoção 
sem a necessidade de qualquer aviso prévio; (iii) o candidato não poderá 

cometer nenhuma transgressão aos termos do Regimento Geral e ao 
Código  de Ética da Universidade Castelo Branco; (iv) a oferta da promoção 

fica condicionado à formação de turma para o curso de Pós-graduação 
pretendido; (v) não poderá desrespeitar os termos de uso do presente 

Regulamento; (vi) da mesma forma perderá o direito se o aluno apresentar 
documentos ou informações falsos por ocasião da matrícula ou fazer uso 

de outros meios ilícitos durante suas atividades acadêmicas; (vii) se tentar, 
realizar, ou permitir qualquer ato que vá contra os princípios balizados no 

presente Regulamento, mesmo que não expressamente previsto nestes 
documentos. 

 
2.3. O aluno/candidato não poderá ter ficado em abandono ou ter 

trancado sua matrícula. 
 

2.3.1. Entende-se por abandono ou interrupção a inexistência de 
matrícula e respectivo pagamento do aluno para o semestre em vigência, 

até 15 (quinze) dias após o início das aulas. 
 

2.3.2. Ocorrendo o trancamento da matrícula, o aluno perderá 
automaticamente o direito a continuar na promoção, não havendo a 

necessidade de qualquer comunicação por parte da UCB. 
 

3. Uma vez adquirido o direito pelo aluno, o mesmo é personalíssimo, não 
podendo ser cedido a ninguém, sendo assim o mesmo é intransferível, 

inalienável e em nenhuma hipótese será substituído por valores em 
dinheiro ou qualquer outro produto de troca, sob pena de imediata perda 

do direito da promoção. 
 

4. Constitui condição indispensável para a renovação e/ou manutenção 
das bolsas de estudos concedidas pela UCB a apresentação dos 

documentos específicos e o preenchimento dos pré-requisitos necessários à 
respectiva concessão, nos prazos preestabelecidos e divulgados pela 

Instituição. 
 

4.1. A concessão de bolsas de estudos é semestral, submetendo o 
aluno/beneficiário ao Regulamento vigente no semestre da respectiva 

concessão, revogando as disposições em contrário. 
 



4.2. A bolsa de estudo será automaticamente cancelada, a qualquer tempo, 

se alguma das condições para sua concessão deixar de ser cumprida. 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

5.1. O aluno que cumprir todos os requisitos autorizadores para a 
concessão da bolsa terá o prazo máximo de 12 meses contados após a 

integralização do curso para efetivar a sua matrícula no curso de Pós-
graduação, sob pena de perder o direito à promoção, sem a necessidade de 

prévia comunicação. 
 

5.2. Da mesma forma, após o início do curso, o aluno não poderá trancar o 
curso, em hipótese alguma e sob qualquer alegação, bem como não poderá 

sofrer qualquer reprovação nas disciplinas cursadas, sob pena de perder o 
direito à promoção, sem a necessidade de prévia comunicação. 

 
5.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento 

serão dirimidos por um conselho formado por no mínimo 7 (sete) 
funcionários capacitados integrantes da Diretoria da UCB, que utilizarão, 

além da legislação em vigor, o Regimento Interno da instituição de ensino, 
o bom senso e a equidade na solução dos impasses. 

 
5.4. Fica reservado à Diretoria da UCB o direito de averiguar, a qualquer 

momento, o cumprimento dos requisitos dispostos neste Regulamento, 
podendo adotar as medidas que entender necessárias para fazer cessar 

eventuais irregularidades. 
 

5.5. Os alunos autorizam, desde já, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar 
do início do curso de Pós-graduação, a UCB e empresa promotora a 

utilização de seus nomes, textos, imagem e som de voz, em território 
nacional e em qualquer tipo de mídia, que poderá ser eletrônica, digital, 

impressa ou alternativa, inclusive e especialmente, mas não se limitando a: 
TV, TV a cabo, cinema, filmes, internet, mídias digitais, rádios, fotos, 

aeronaves, telão, eventos, feiras, convenções, material de PDV, 
endomarketing, mídia exterior em geral, (ex. mobiliário urbano, busdoor, 
outdoor, painel frontlight etc.) painéis eletrônicos, relatórios e peças 
promocionais a serem produzidos para campanhas institucionais, matérias 

jornalísticas e/ou materiais publicitários e informativos para fins de 
divulgação da campanha e da PROMOÇÃO disposta na cláusula 1 (um) do 

presente Regulamento. 
 

5.6. Ainda que a UCB não exija ou exerça o cumprimento de algum dos 
termos ou condições deste Regulamento, isto não poderá ser interpretado 

como renúncia a tais direitos podendo vir a exercê-los posteriormente. 
 

5.7. Este regulamento vigorará pelo semestre de 2015.1, salvo na hipótese 
de renovação por da promoção. 

 
5.8. Elege-se como competente o Foro da Instituição de Ensino na qual o 

aluno encontra-se matriculado para a submissão de quaisquer 



controvérsias relacionadas ou oriundas do presente Regulamento, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Rio de Janeiro, ____ de __________ de 2015. 
 

 
 

CENTRO EDUCACIONAL DE REALENGO 
 

 
 

_________________________________________ 
(Nome do aluno) 

 
Testemunhas: 

 
_________________________ 

Nome: 
CPF: 

 
 

_________________________ 
Nome: 

CPF: 


