
RESOLUÇÃO Nº 12-GR/UNICENTRO, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011.

Determina  procedimentos  a  serem  adotados 
nos  Cursos  de  Graduação  da  UNICENTRO, 
nos quais são desenvolvidas atividades de risco 
à integridade física dos acadêmicos e dá outras 
providências.

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CENTRO-OESTE, 
UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar  aos  Chefes  de  Departamentos  dos  Cursos  de  Graduação  da 
UNICENTRO, nos quais os acadêmicos desenvolvem atividades de risco à integridade física, que 
encaminhem à  Pró-Reitoria  de Ensino,  PROEN, uma relação  dos  acadêmicos  matriculados  nas 
disciplinas e em outras atividades relativas a:

I – estágio curricular supervisionado;

II – atividades de ensino clínico;

III – práticas de laboratório que demandem cuidados específicos;

IV – atividades de campo que apresentem risco à integridade física do acadêmico;

V – disciplinas  e/ou  atividades  que  sejam  desenvolvidas  em  clínicas,  hospitais, 
laboratórios e outros ambientes considerados alvo de possíveis acidentes.

Parágrafo único. Essas  informações  devem  ser  encaminhadas  até  o  dia  25  de 
fevereiro de 2011, e atualizadas periodicamente.

Art. 2º O descumprimento do estabelecido nesta Resolução configura transgressão 
administrativa, sujeitando os responsáveis a responder pelas conseqüências relativas à necessidade 
de  atendimento  aos  alunos  que  se  enquadrem nas  atividades  acima descritas,  que tenham sido 
vítimas  de  acidentes  e  que  não  estejam  inclusos  na  apólice  de  seguro  por  falta  da  devida 
informação.

Art. 3º É  vedada  a  presença  de  alunos  não  segurados  em ambientes  nos  quais 
desenvolvem atividades de risco.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

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

Prof. Vitor Hugo Zanette,
Reitor.
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