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CONSELHO UNIVERSITÁRIO  

 

RESOLUÇÃO 01/2019 
 

O CONSU - Conselho Universitário do Centro Universitário de Araras “Dr. 
Edmundo Ulson”, considerando a necessidade de fomentar a inclusão e 
combater a prática de racismo, de discriminação étnico-racial e do preconceito 
no ambiente acadêmico; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Regulamento de Combate ao Racismo e Preconceito na IES. 

 

Art. 2º Este Regulamento entra em vigência na data de sua aprovação. 

 

 

PUBLIQUE-SE. 

Araras, 11 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

Profa. Raquel C. Barbosa Ulson Spindler 
Presidente do Conselho Universitário 
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REGULAMENTO DE COMBATE AO RACISMO E 

PRECONCEITO NO UNAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. 
EDMUNDO ULSON” 

 

Estabelece os procedimentos de combate ao 
racismo, à discriminação étnico-racial e qualquer 
forma de preconceito no ambiente acadêmico do 
Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 
Ulson”. 

 

CAPÍTULO I  

 Disposições gerais 

Art. 1º O presente regulamento estabelece os procedimentos preventivos e punitivos do 
combate ao racismo, à discriminação étnico-racial e ao preconceito de gênero, religião, 
procedência nacional ou qualquer outra forma de preconceito no ambiente acadêmico, de 
forma a possibilitar o desenvolvimento das atividades acadêmicas com segurança, respeito, 
igualdade e de acordo com os princípios éticos inerentes à sua prática, fomentar a inclusão, 
bem como a construir e manter relações interpessoais sadias e caracterizadoras de uma 
sociedade pluralista e democrática. 

Art. 2º O presente regulamento se aplica ao corpo discente, ao corpo docente, ao corpo de 
tutores e ao corpo técnico-administrativo do UNAR, no desempenho das respectivas 
atividades, sejam elas desenvolvidas nas dependências da IES, ou fora delas, desde que, 
neste caso, as atividades executadas estejam diretamente relacionadas à esta instituição 
de ensino superior. 

§1º A comunidade acadêmica (discentes, docentes, tutores e técnico-administrativos) não 
deverá exercer qualquer ação que favoreça a discriminação, o preconceito de raça, cor ou 
etnia, de gênero, religião, procedência nacional ou qualquer outra forma de preconceito. 

§2º Os docentes, os tutores e técnico-administrativos, no exercício profissional, não 
deverão ser coniventes e nem se omitir perante o racismo, a discriminação étnico-racial e 
o preconceito de gênero, religião, procedência nacional ou qualquer outra forma de 
preconceito. 

Art. 3º Para fins deste regulamento são consideradas condutas de racismo e discriminação 
étnico-racial, conforme previsão do art. 1º do Decreto 65.810, de 08 de dezembro de 1969, 
bem como do art. 1º da Lei 12.288/2010, todas as formas de distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, que tem por 
objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo 
plano (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais, tais 
como: 

I - Ofensas verbais; 
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II - Agressões físicas; 

III - Divulgação de piadas, imagens, expressões ou textos com conteúdo estigmatizante, 
seja de forma impressa, verbal ou virtual; 

IV - Recusa ou retardo de atendimento pelos órgãos da IES; 

V - Condutas de segregação no ambiente de trabalho ou acadêmico. 

CAPÍTULO II  

 Das Ações de Prevenção 

Art. 4º As ações de prevenção no combate ao racismo, à discriminação étnico-racial e ao 
preconceito devem ser desenvolvidas por todas as coordenações e órgãos de apoio da 
Faculdade, no âmbito das respectivas competências, com o apoio da Direção da IES, 
seguindo os seguintes princípios: 

I - Reconhecimento da dignidade humana como fator de igualização entre os indivíduos, 
independentemente de suas origens, tradições, valores etc.; 

II - Reconhecimento do efeito horizontal do direito fundamental à igualdade, que, em sentido 
material, só se concretiza quando da exigência do reconhecimento aliado à redistribuição; 

III - Miscigenação cultural como tônica característica da identidade nacional; 

IV - Respeito às diferenças em contexto de diversidade étnico-racial característico da 
população brasileira; 

V - Repúdio ao racismo e todas as formas de intolerância e discriminação;  

VI - Respeito à liberdade de expressão inclusive enquanto manifestação cultural; 

VII - Eliminação de obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impeçam a 
representação da diversidade no ambiente acadêmico. 

Art. 5º As ações de prevenção a serem desenvolvidas pelas coordenações do UNAR podem 
ser realizadas na forma de: 

I - Campanhas educativas e publicitárias internas de sensibilização e conscientização da 
comunidade acadêmica; 

II - Exposições de diferentes formas de manifestação cultural como meio de valorização 
das heranças africanas e indígenas; 

III - Palestras, debates e/ou mesas redondas com membros de movimentos étnico-raciais 
ou culturais; 

IV - Incentivos à produção acadêmica voltada à promoção inclusão e da igualdade étnico-
racial; 

V - Oficinas diversas de caráter psicopedagógico e em acessibilidade, realizadas pelo NAP, 
para identificação e combate a condutas discriminatórias e/ou violadoras da igualdade 
étnico-racial e da acessibilidade, bem como para promoção da inclusão e do fortalecimento 
do senso de pertencimento ao corpo acadêmico entre a comunidade, caracterizando ação 
voltada à permanência discente uma vez que vivenciar situações de preconceito, na 
maioria dos casos, mobiliza os alunos a uma ação de afastamento; 
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VI - Inserção de conteúdos específicos em ementas de disciplinas, com a finalidade de 
alargar o conhecimento da comunidade acadêmica a respeito dos direitos humanos, das 
características e da cultura afrodescendente e indígena e da importância de uma sociedade 
inclusiva; 

VII - Apoio a grupos de estudo ou grupos de pesquisa que desenvolvam temas de interesse 
da população e de inclusão, especialmente no tocante a direitos fundamentais; 

VIII - Estímulo a atividades de extensão destinadas a aproximar a comunidade 
afrodescendente e indígena, entre outras, à vida acadêmica; 

IX - Estímulo a atividades de extensão solidária destinada a atendimento de necessidades 
específicas da sociedade; 

X - Outras atividades que as coordenações e órgãos de apoio julguem pertinentes. 

 

CAPÍTULO III  

Da Apuração das Condutas Racistas e de Discriminação Étnico-Racial 

Art. 6º Qualquer membro da sociedade poderá levar a conhecimento das coordenações e 
órgãos de apoio no UNAR notícia de condutas racistas, de discriminação étnico-racial ou 
preconceito praticadas no UNAR ou em razão do desenvolvimento de suas atividades. 

§1º Uma vez recebida a notícia de conduta discriminatória ou preconceituosa, a 
coordenação ou o órgão de apoio deverá comunicá-la à Reitoria do UNAR, que dará início 
ao processo disciplinar correspondente, em conformidade com as regras previstas no 
Regimento Geral. 

§2º No curso do processo de apuração de condutas racistas, de discriminação étnico-racial 
ou preconceito, por meio de processo disciplinar, serão assegurados ao acusado a ampla 
defesa e o contraditório. 

§3º A vítima da prática de conduta racista, de discriminação étnico-racial ou qualquer outra 
forma de preconceito deverá ser atendida pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), 
para fins de avaliação da gravidade do impacto da dita conduta em sua vida e de 
acompanhamento das respectivas consequências. 

§4º Os agressores serão orientados pelo NAP, para que compreendam a dimensão do que 
praticam. 

§5º As ações do NAP e as ações educacionais estarão voltadas para o reconhecimento, 
valorização e respeito mútuos. 

§6º O processo disciplinar de que trata este artigo deverá correr com o sigilo possível, a fim 
de preservar a intimidade e a dignidade dos envolvidos. 

§7º Quando for o caso, ao fim das apurações, comprovada a prática de conduta que 
corresponda a ilícito penal, a Reitoria do UNAR deverá comunicá-la às autoridades 
competentes. 

§8º Os crimes ou casos de flagrante delito do UNAR devem ser conduzidos conforme a 
legislação vigente, e sob a responsabilidade da autoridade maior presente na Instituição no 
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momento da ocorrência; não estando dispensada a instauração imediata de processo 
disciplinar. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Ações de Punição 

Art. 7º Serão aplicadas na forma do Regimento Geral as sanções previstas para os 
processos disciplinares, sendo intolerância e preconceito consideradas infrações graves. 

 

CAPÍTULO V 

 Disposições Finais 

Art. 8º Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 


