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PORTARIA PRÓ-REITORIA PD Nº 01 DE 09 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Ratifica as disposições da Portaria DA nº 01 de 

11/04/2012, que altera as Cotas de Impressão de 

Material Didático nos Laboratórios de Informática. 

 

A Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, mantido pela Associação Educacional Toledo, 

no uso de suas atribuições e de acordo com a fundamentação legal pertinente, resolve: 

 

Art. 1º  Alterar as cotas para impressão de material didático conforme estabelecido nos 

artigos seguintes, considerando a necessidade de adotar critérios que assegurem a utilização mais 

justa e racional dos recursos disponibilizados à comunidade acadêmica do Centro Universitário 

junto aos Laboratórios de Informática. 

 

Art. 2º  Aos alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE será franqueada a 

impressão de material didático, incluindo-se o papel a ser utilizado, de acordo com as normas 

abaixo.  

 

CAPÍTULO I 

DA GRADUAÇÃO 

 

Art. 3º  Aos alunos dos cursos de graduação será disponibilizada uma cota de impressão de 

25 páginas/semestre por disciplina matriculada. 

§ 1º  Aos alunos matriculados nas disciplinas de Monografia ou Trabalho de Curso – TC 

será disponibilizada uma cota adicional de impressão de 100 páginas/semestre. 

§ 2º  Para efeito do disposto no parágrafo 1º deste artigo, excluem-se as seguintes 

disciplinas/atividades de todos os cursos: Atividades Complementares, Adaptações Curriculares 

e Estágio Supervisionado, além de Prática Contábil I e II, do Curso de Ciências Contábeis e 

Jogos de Empresas, dos Cursos de Administração e de Gestão Financeira. 

 

Art. 4º  A cota poderá ser cumulativa, vedada, porém, a antecipação da cota do segundo 

semestre. 

 

Art. 5º  No dia 31 de dezembro de cada ano, a cota será zerada, reiniciando-se nova etapa 

quando da efetivação da matrícula para o período letivo seguinte. 
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CAPÍTULO II 

DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art. 6º  Aos alunos regulares dos cursos de pós-graduação lato sensu será disponibilizada 

uma cota de impressão de 75 (setenta e cinco) páginas/semestre, concedida ao longo de 4 

(quatro) semestres. 

§ 1º  As cotas dos alunos dos cursos de pós-graduação deverão ser lançadas 

semestralmente, condicionadas à sua regularidade acadêmica. 

§ 2º  A cota poderá ser cumulativa, vedada, porém, a antecipação da cota do(s) semestre(s) 

posterior(es). 

§ 3º  A cota de impressão permanecerá disponibilizada ao aluno em situação regular 

durante o período de 30 (trinta meses) a contar do início do respectivo curso.  

§ 4º  Ao aluno regular reprovado em Trabalho de Curso que efetuou nova matrícula, serão 

disponibilizadas mais 75 (setenta e cinco) cópias, além do saldo remanescente referente à 

matrícula anterior. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 7º  Esgotada a cota franqueada ou quando tratar-se de material não didático, caberá ao 

usuário, recorrer aos serviços de impressão disponibilizados para tanto. 

 

Art. 8º  As disposições acima deverão ser aplicadas aos cursos em andamento, inclusive, 

sendo que os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitora de Planejamento e 

Desenvolvimento do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE. 

 

Art. 9º  Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
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Presidente Prudente, 09 de outubro de 2014. 

 

 
 

 

 

MARIA INÊS DE TOLEDO PENNACCHI AMARAL 

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento 


