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PORTARIA PRÓ-REITORIA EPE Nº 04 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Ratifica normas para concessão da Comenda 
Dr. Antônio Eufrásio de Toledo aos alunos dos 
cursos de graduação do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE 

TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 

Zely Fernanda de Toledo Pennacchi Machado, Pró-Reitora de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE, mantido pela Associação Educacional Toledo, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, resolve: 

 

Art. 1º Instituída  no ano de 2006, a Comenda Dr. Antônio Eufrásio de Toledo 
tem como marco inicial, os 45 anos da Associação Educacional Toledo, mantenedora do 
CENTRO  UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, 
doravante denominada TOLEDO PRUDENTE.  

 
Art. 2º A Comenda Dr. Antônio Eufrásio de Toledo tem por objetivo, agraciar, 

anualmente, os melhores alunos de cada ano dos cursos de graduação oferecidos pela 
TOLEDO PRUDENTE, reconhecendo, solene e publicamente, os acadêmicos que se 
destacaram nos estudos no ano letivo imediatamente antecedente à premiação. 
 

Art. 3º A Comenda Dr. Antônio  Eufrásio de Toledo  será conferida ao melhor 
aluno de cada ano, conforme seu desempenho acadêmico no exercício letivo 
imediatamente antecedente à premiação, atendendo às seguintes regras:  

 
I - serão considerado, apenas, os alunos que cursaram todas as disciplinas dos 

termos que compõe o ano letivo; 
II – o aluno matriculado em disciplinas que não pertencem à grade curricular dos 

respectivos termos será desconsiderado para fins de classificação para a Comenda; 
III – será feito um ranqueamento, consideradas todas as notas obtidas pelos alunos 

por curso/ano; 
IV - tratando-se de curso com mais de uma turma, as mesmas serão consideradas 

como uma única  para os efeitos dessa premiação; 
V - em caso de empate, serão utilizados, como critério de desempate, a participação 

do aluno em atividades de pesquisa e de extensão, consideradas as respectivas cargas 
horárias; 

VI – persistindo o empate, após a aplicação do disposto no inciso V deste artigo, a 
Comenda será concedida ao aluno mais idoso. 

 
Art. 4º Os vencedores deverão ser comunicados oficialmente  a respeito do 

resultado . 
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Art. 5º A entrega da Comenda Dr. Antônio  Eufrásio de Toledo será realizada, na 

Semana Comemorativa do aniversário do fundador da TOLEDO PRUDENTE, no mês de 
outubro de cada ano. 
 

Art. 6º Os casos omissos ou duvidosos serão decididos pela Pró-Reitora de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da TOLEDO PRUDENTE. 
 

Art. 7º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Presidente Prudente, 09 de dezembro de 2014. 

 
 

 
 


