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REGIMENTO DA FACULDADE DE TECNOLGIAANTÔNIO PROPÍCIO
AGUIAR FRANCO - FAPAF

TÍTULO I
Da Faculdade Antônio Propício Aguiar Franco
CAPÍTULO I
Da Personalidade
Art. 1º. A Faculdade de Tecnologia Antonio Propício Aguiar Franco – FAPAF, com limite
territorial de atuação circunscrito ao Município de Pium estado do Tocantins é uma instituição
particular de Ensino Superior, mantida pela Ordem Nazarena – ESEA, doravante chamada
simplesmente de Mantenedora, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com sede
e foro na cidade de Araguaína, estado do Tocantins, registrada na forma da lei.
Art. 2º. A organização e o funcionamento da Faculdade reger-se-á por este Regimento e
pela Legislação em vigor.
TÍTULO II
Dos Objetivos Institucionais
Art. 3º. Na organização e no desenvolvimento de suas atividades, a Faculdade respeitará
os seguintes princípios:
I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;
VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
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Parágrafo Único - Para cumprimento de suas finalidades a Faculdade pode assinar convênios,
acordos, contratos ou protocolos, por intermédio da Mantenedora.
TÍTULO III
Da Estrutura Organizacional
CAPÍTULO I
Dos Órgãos e Seus Funcionamentos

Art. 4º. A estrutura organizacional da Faculdade é composta dos seguintes órgãos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Conselho Superior (CONSUP);
Comissão Própria de Avaliação (CPA);
Ouvidoria;
Diretoria;
Instituto Superior de Educação (ISE);
Conselho de Curso de Graduação;
Coordenadoria de Curso de Graduação;
Núcleo Docente Estruturante (NDE); e
Coordenadoria de Cursos de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

SEÇÃO I
Do Conselho Superior (CONSUP)
Art. 5º. O Conselho Superior (CONSUP), órgão deliberativo e normativo da Faculdade é
constituído pelos seguintes membros:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Diretor Geral, seu Presidente nato.
Diretor Acadêmico.
Diretor Administrativo.
Coordenador do ISE.
Coordenadores de Cursos de Graduação.
Coordenador de Cursos de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.
Um representante do corpo docente.
Um representante do corpo discente.
Um representante do corpo técnico-administrativo.
Um representante da Mantenedora.

§ 1º A indicação dos representantes, prevista nos incisos VII a IX acima, será feita por eleição
entre os seus respectivos pares.
§ 2º O mandato dos representantes é de um ano, permitida a recondução, exceto para o
representante previsto no inciso X, cuja permanência será constante, por indicação do titular da
Mantenedora.
Art. 6º. Compete ao Conselho Superior:
I.

Deliberar sobre o plano de desenvolvimento institucional (PDI) da Faculdade.
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II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Regulamentar o funcionamento dos cursos de graduação, de pós-graduação, de
extensão e os programas de pesquisa da Faculdade, obedecida a legislação
educacional.
Deliberar sobre a criação, organização e extinção de graduação, de pósgraduação e de extensão da Faculdade, fixando-lhes as vagas anuais, atendida a
legislação vigente.
Fixar os currículos dos cursos e programas da Faculdade, observadas as diretrizes
curriculares nacionais, fixadas pelo MEC.
Regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos de
conclusão de curso e atividades complementares, de acordo com as diretrizes
curriculares nacionais.
Deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica
da Faculdade e de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de
graduação e em outros cursos.
Regulamentar as atividades de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento da
extensão e deliberar sobre projetos e programas que lhe forem submetidos pelo
Diretor Geral.
Fixar normas complementares ao Regimento, relativas ao ingresso do aluno, ao
seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento de matrículas,
matrícula de graduados, avaliação da aprendizagem, aproveitamento de estudos e
de conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho,
aceleração de estudos para alunos com extraordinário aproveitamento e regime
especial com exercícios domiciliares, dependência e adaptação, além de normas e
procedimentos para o ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e a
extensão, obedecida a legislação educacional e correlata.
Elaborar e reformar o seu regulamento, em consonância com as normas gerais
atinentes.
Regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade.
Emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe
forem submetidos pelo Diretor Geral.
Aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade.
Decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos.
Deliberar sobre o relatório anual da Diretoria.
Aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da Faculdade.
Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas.
Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, no Regimento e
demais normas aplicáveis.

SEÇÃO II
Da Comissão Própria De Avaliação (CPA)
Art. 7º. A CPA é constituída por ato do Diretor Geral da FAPAF e tem atuação autônoma em
relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na FAPAF.
Parágrafo Único - Fica assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade
universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria
absoluta de um dos segmentos.
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Art. 8º. São Competências da Comissão Própria de Avaliação:
I.
II.

Condução dos processos de auto-avaliação da instituição
Sistematização e prestação de informações solicitadas pelo INEP

Art. 9º A auto-avaliação institucional compreende os seguintes itens:
I.
II.

III.

Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no processo de autoavaliação;
Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa,
incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), em conformidade
com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Formas de utilização dos resultados das avaliações.

Art. 10. Nos termos da Lei 10.861/2004, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), cuja
composição, duração do mandato de seus membros, a dinâmica de funcionamento e a
especificação de suas atribuições deverão ser objeto de regulamentação própria, a ser aprovada
pelo órgão colegiado máximo da FAPAF.
SEÇÃO III
Da Ouvidoria
Art. 11. A Ouvidoria recebe sugestões, críticas, elogios e reclamações sobre os serviços da
FAPAF buscando apurar as causas dos problemas apresentados e propõe soluções.
Art. 12. Compete a Ouvidoria da Faculdade:
I.
II.
III.

Receber, analisar, encaminhar e responder ao cidadão/ usuário suas demandas.
Fortalecer a cidadania ao permitir a participação do cidadão.
Garantir ao cidadão o direito à informação.

Art. 13. A forma de atuação da Ouvidoria da Faculdade será:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ouvir as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões.
Esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados.
Receber, analisar e encaminhar as manifestações dos cidadãos aos setores
responsáveis.
Acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e mantendo o cidadão
informado.
Responder com clareza as manifestações dos usuários no menor prazo possível.

Art. 14. A Ouvidoria será gerida através de Regulamento aprovado pelo CONSUP.
SEÇÃO IV
Da Diretoria

7

Art. 15. A Diretoria é integrada pelo Diretor Geral, pelo Diretor Acadêmico e pelo Diretor
Administrativo, que são órgãos executivos superiores de planejamento e gestão de todas as
atividades da Faculdade.

SUBSEÇÃO I
Do Diretor Geral
Art. 16. O Diretor Geral é designado pela Mantenedora, com mandato de 02 (dois anos), podendo
haver recondução, sendo substituído, em suas faltas e impedimentos eventuais, pelo Diretor
Acadêmico.
Art. 17. Cabe ao Diretor Geral designar o Diretor Administrativo e o Diretor Acadêmico, que
também terão mandato de 2 (dois) anos, podendo também haver recondução.
Art. 18. São atribuições do Diretor Geral:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

Superintender todas as funções e serviços da Faculdade.
Representar a Faculdade perante as autoridades e as instituições de ensino.
Propor a criação de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, e as vagas
respectivas, assim como linhas ou projetos de pesquisa.
Decidir sobre os pedidos de matrícula, trancamento de matrícula e transferência
e similares, obedecendo à legislação educacional em vigor.
Promover a avaliação institucional e pedagógica da Faculdade.
Convocar e presidir as reuniões do CONSUP.
Elaborar o plano anual de atividades e submetê-lo à aprovação do CONSUP.
Elaborar a proposta orçamentária.
Conferir graus e assinar diplomas, títulos e certificados escolares.
Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina, no âmbito da Faculdade,
respondendo por abuso ou omissão.
Propor à Mantenedora a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnicoadministrativo.
Promover as ações necessárias à autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos, assim como as relativas ao recredenciamento da
Faculdade.
Designar os representantes junto aos órgãos colegiados, assim como os
ocupantes de cargos ou funções de direção, chefia coordenadoria,
assessoramento ou consultoria.
Deliberar sobre publicações, sempre que estas envolvam responsabilidade da
Faculdade.
Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento e demais normas
pertinentes.
Homologar ou pedir reexame das decisões dos colegiados.
Estabelecer normas complementares ao Regimento, para o funcionamento dos
setores acadêmico, técnico e de apoio administrativo, obedecida a legislação
pertinente.
Fixar o regulamento dos setores que integram a Diretoria.
Resolver os casos omissos no Regimento, ad referendum do CONSUP.
Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento.

8

SUBSEÇÃO II
Do Diretor Acadêmico
Art. 19. São atribuições do Diretor Acadêmico:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Propor à Direção Geral as modificações concernentes ao processo ensinoaprendizagem da Faculdade.
Coordenar a elaboração do relatório geral de atividades de ensino da Faculdade.
Indicar à Direção Geral a necessidade de contratação e dispensa de professores.
Emitir parecer, quando necessário, sobre as ementas e planos de ensino das
disciplinas dos currículos dos cursos da Faculdade.
Avaliar e sugerir alterações nas atividades didáticas dos cursos.
Acompanhar, avaliar e orientar o processo de avaliação do desempenho escolar.
Planejar, avaliar e acompanhar a metodologia de ensino aplicada em salas de
aula, laboratórios e demais ambientes acadêmicos.
Propor medidas e atos que venham melhorar a qualidade do ensino.
Supervisionar o corpo docente da Faculdade relativo à: apreciação de processos
de admissão, nomeação e promoção.
Organizar e manter cadastros e registros, dos programas e das atividades
didático-pedagógicas.
Promover a sistemática de avaliação do desempenho docente.
Promover a coordenação das atividades de documentação e intercâmbio cultural,
em especial no que concerne ao funcionamento da biblioteca.
Elaborar os planos de intercâmbio de publicações e trabalhos didáticocientíficos.
Supervisionar as atividades da Secretaria Acadêmica e demais órgãos de apoio e
suplementares.
Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência.
Planejar, orientar e coordenar as atividades de ensino de graduação.
Pronunciar-se sobre propostas de convênios que interessem às atividades de
ensino.
Supervisionar o planejamento, coordenação e avaliação das atividades de ensino.
Acompanhar as atividades de capacitação docente em nível de pós-graduação.
Elaborar programa de extensão a ser desenvolvido pela Faculdade.
Exercer outras atribuições previstas no Regimento e demais atividades que lhes
sejam delegadas pelo Diretor Geral e que, por sua natureza, recaiam na esfera de
sua competência.

Art. 20. São órgãos de apoio acadêmico:
I.
II.
III.
IV.

Secretaria Acadêmica.
Biblioteca.
Setor de Tecnologia da Informação.
Núcleo de Atendimento ao Discente.

Art. 21. São atribuições da Secretária Acadêmica:
I.

Supervisionar todos os serviços da Secretaria.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Organizar o relatório anual das atividades da Secretaria, encaminhando-o à
apreciação da Diretoria Acadêmica.
Controlar a retirada de qualquer documento da Secretaria, mediante protocolo,
por despacho da Diretoria Acadêmica, em requerimento do interessado.
Atender os representantes do MEC, de forma a permitir o pleno exercício de
suas funções providenciando todo o material solicitado por aquele ministério.
Assinar com o Diretor Geral termos relativos a colação de grau.
Manter atualizada toda a documentação do corpo discente da Faculdade.
Atender às solicitações da Diretoria Acadêmica, no âmbito de sua competência.
Praticar todos os atos que lhe são atribuídos pela legislação de ensino e pelo
Regimento da Faculdade.

Art. 22. A Secretária Acadêmica será gerida através de Regulamento aprovado pelo CONSUP.
Art. 23. A Biblioteca é dirigida por bibliotecário legalmente habilitado e auxiliares designados
pelo Diretor Administrativo em conjunto com o Diretor Geral.
Art. 24. Ao Bibliotecário compete:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca.
Zelar pela conservação dos livros, revistas e jornais e tudo quanto pertença a
Biblioteca.
Propor a Diretoria a aquisição de obras e assinaturas de publicações periódicas,
dando preferência as que se ocupam de matérias ensinadas na Faculdade e
procurando sempre completar as obras e coleções existentes.
Organizar catálogo anual de referência bibliográfica para as disciplinas dos
cursos da Faculdade, remetendo o mesmo a Direção Acadêmica.
Prestar a Diretoria e aos professores, informações sobre as novas publicações
editadas, no país e no estrangeiro.
Solicitar, ao término de cada período letivo, aos professores, a indicação de obra
e publicações necessárias as respectivas disciplinas.
Organizar e remeter ao Diretor da Faculdade, semestralmente, o relatório dos
trabalhos da Biblioteca.
Viabilizar a interligação da Biblioteca com redes de tele processamento para
acesso a bancos de dados de instituições congêneres e demais centros de geração
do saber e transferência de tecnologia.
Priorizar o atendimento ao corpo discente, motivando-o ao uso permanente da
Biblioteca.
Elaborar e executar projetos que motivem à clientela externa a utilização da
Biblioteca em suas necessidades de consulta.
Exercer as demais atribuições determinadas pelo Regimento.

Art. 25. A Biblioteca será gerida através de Regulamento aprovado pelo CONSUP.
Art. 26. Compete ao Setor de Tecnologia da Informação o controle e a manutenção dos
laboratórios e demais equipamentos elétrico-eletrônicos de apoio didático-pedagógico da
Faculdade.
Art. 27. O Setor de Tecnologia da Informação será gerido através de Regulamento aprovado pelo
CONSUP.
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Art. 28. Compete ao Núcleo de Atendimento ao Discente a gestão das políticas a ele direcionada,
tomando por base os seguintes indicadores:
I.
II.
III.
IV.

Coerência das políticas de atendimento aos discentes com o estabelecido em
documentos oficiais.
Programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos discentes referentes à
realização de eventos.
Condições institucionais de atendimento ao discente.
Acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de formação
continuada.

Art. 29. O Núcleo de Atendimento ao Discente será gerido através de Regulamento aprovado pelo
CONSUP.

SUBSEÇÃO III
Do Diretor Administrativo
Art. 30. São atribuições do Diretor Administrativo:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Planejar, orientar, coordenar e superintender todas as atividades relacionadas
com os assuntos administrativos.
Elaborar normas relativas a recursos humanos, financeiros e materiais.
Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Diretor a proposta orçamentária a
ser encaminhada à Mantenedora.
Superintender os serviços relativos aos setores de pessoal e de material, fazendo
organizar, nas épocas próprias, os inventários e relatórios a serem remetidos aos
órgãos competentes.
Promover o treinamento e o aperfeiçoamento do pessoal administrativo.
Exercer ação disciplinar, na esfera de sua competência.
Exercer as demais atribuições delegadas pelo Diretor Geral ou que, por sua
natureza, recaiam na esfera de sua competência.

Art. 31. São órgãos de apoio administrativo:
I.
II.
III.

Setor de Recursos Humanos.
Setor de Recursos Financeiros.
Setor de Recursos Materiais.

Art. 32. Compete ao Setor de Recursos Humanos o recrutamento, seleção treinamento, avaliação
de desempenho através do plano de cargos e salários do corpo docente e técnico administrativo da
Faculdade, assim como a implementação de todos os seus direitos e deveres.
Art. 33. O Setor de Recursos Humanos será gerido através de Regulamento aprovado pelo
CONSUP.
Art. 34. Compete ao Setor de Recursos Financeiros da Faculdade o controle financeiro e contábil
de todas as ações de recebimento e pagamento por todos os clientes e fornecedores.
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Art. 35. O Setor de Recursos Financeiros será gerido através de Regulamento aprovado pelo
CONSUP.
Art. 36. Compete ao Setor de Recursos Materiais da Faculdade a gestão de patrimônio, mantendoo em condições de funcionalidade sob todos os aspectos.
Art. 37. O Setor de Recursos Materiais será gerido através de Regulamento aprovado pelo
CONSUP.

SEÇÃO V
Do Instituto Superior De Educação (ISE)
Art. 38. O Instituto Superior de Educação é a unidade acadêmico-administrativa da Faculdade,
diretamente ligada a Direção Acadêmica.
Art. 39. O Instituto Superior de Educação (ISE), de caráter profissional, visa à formação inicial,
continuada e complementar para o magistério da educação básica, podendo incluir os seguintes
cursos e programas:
I.
II.
III.

IV.

Cursos de licenciatura destinados à formação de docentes da educação infantil,
do ensino fundamental e do ensino médio.
Programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais da
educação básica nos diversos níveis.
Programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores de
diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos finais do ensino
fundamental ou no ensino médio, em áreas de conhecimento ou disciplinas de
sua especialidade, nos termos da Resolução CNE nº 2/97.
Formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a atuação na
educação básica.

Parágrafo Único - Integram o ISE os cursos de licenciatura, com os respectivos conselhos e
coordenadorias.
Art. 40. O ISE é administrado por um Coordenador, designado pelo Diretor Acadêmico, devendo
ter titulação compatível com aquela prevista na legislação.
Art. 41. Cabe ao CONSUP aprovar o Regulamento do ISE, mediante proposta do Diretor
Acadêmico.

SEÇÃO VI
Do Conselho De Curso De Graduação
Art. 42. O Conselho de Curso de Graduação é integrado pelos seguintes membros:
I.
II.
III.

O Coordenador do Curso de Graduação, que o preside.
Os membros corpo docente do curso.
Um representante do corpo discente, escolhido dentre os representantes de turma,
com mandato de um ano, sem direito a recondução.
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IV.

Um representante do corpo técnico-administrativo, escolhido dentre os
representantes de turma, com mandato de um ano, sem direito a recondução.

Art. 43. Compete ao Conselho de Curso de Graduação:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Deliberar sobre o projeto pedagógico do curso.
Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas.
Emitir parecer sobre os projetos de ensino que lhe forem apresentados, para
decisão final do CONSUP.
Opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu
pessoal docente.
Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso de Graduação,
elaborado pelo respectivo Coordenador.
Promover a avaliação periódica do curso de graduação.
Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no Regimento.

SEÇÃO VII
Da Coordenadoria De Curso De Graduação
Art. 44. O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor Geral, com titulação adequada às suas
funções.
Art. 45. São atribuições do Coordenador de Curso de Graduação:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às
autoridades e órgãos da Faculdade.
Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso de Graduação.
Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade
dos professores e alunos.
Apresentar, semestralmente, ao Conselho de Curso de Graduação e à Diretoria,
relatório das atividades da Coordenadoria.
Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e
monitores ligados ao seu curso.
Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados
pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e freqüência de
alunos.
Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso,
assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado.
Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de cursos
nos termos do art. 44 da LDB.
Distribuir encargos de ensino, entre seus professores, respeitadas as
especialidades.
Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre aproveitamento
de estudos e adaptações de alunos.
Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento.

13

SEÇÃO VIII
Do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

Art. 46. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da FAPAF constitui-se de um grupo de docentes,
com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação
e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.
Parágrafo Único - O NDE deverá ser constituído por membros do corpo docente do curso, que
exerçam liderança no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos da área, no
desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição.
Art. 47. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante
I.
II.
III.

IV.

Contribuição para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de
ensino constantes no currículo;
Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão,
oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e
afinadas com as políticas públicas à área de conhecimento do curso;
Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Graduação

SEÇÃO IX
Da Coordenadoria De Cursos De Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Art. 48. O Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é designado pelo
Diretor Geral, mediante indicação do Diretor Acadêmico, com titulação adequada às suas funções.
Art. 49. São atribuições do Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às
autoridades e órgãos da Faculdade.
Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade
dos professores e alunos.
Apresentar, semestralmente, à Diretoria, relatório das atividades da
Coordenadoria.
Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e
monitores vinculados ao seu departamento.
Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados
pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e freqüência de
alunos.
Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas da
Coordenadoria, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nela
lotado.
Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de cursos
de pós-graduação, programas de pesquisa e cursos de extensão.
Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre aproveitamento
de estudos e adaptações de alunos.
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IX.

Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento.

TÍTULO IV
Do Ensino
Art. 50. O ensino estrutura-se sob a forma de Cursos que são articulados em programas
específicos.
§ 1º. Curso corresponde à composição curricular, integrando disciplinas e as atividades exigidas
para obtenção de grau acadêmico, do diploma profissional ou do respectivo certificado.
§ 2º. Disciplina refere-se ao conjunto homogêneo e delimitado de conhecimentos ou técnicas
correspondentes a um programa de estudos e atividades desenvolvidas em determinado número de
horas e distribuídas ao longo do semestre letivo.
§ 3º. O plano de cada disciplina, composto pela respectiva ementa, conteúdo programático e
bibliografia básica, é elaborado pelo professor de cada disciplina e aprovado pelo Conselho do
Curso, de acordo com diretrizes estabelecidas no projeto pedagógico.
§ 4º. O plano referido no parágrafo anterior deverá ser revisto semestralmente pelos professores
das respectivas disciplinas, para efeito de adequação e atualização curricular.
Art. 51. A Faculdade ministra Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão.
Art. 52. De acordo com o que confere o §1º do art. 47 da Lei 9394/96, “as instituições informarão
aos interessados dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos,
qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir
as respectivas condições.”

SEÇÃO I
Da Graduação
Art. 53. Os cursos de graduação admitirão modalidades diversas quanto ao conteúdo e à natureza
dos estudos neles compreendidos, abrangendo cursos correspondentes ao que dispõem o art. 44 da
LDB.
§ 1º. Os cursos de graduação abertos à matrícula de portadores de certificado ou diploma de
conclusão dos estudos de nível médio ou equivalente, que hajam obtido classificação em processo
seletivo, destinam-se à formação acadêmica e profissional, em nível superior.
§ 2º. Os cursos de graduação serão propostos por iniciativa dos Conselhos de Cursos e Direção
Geral, sendo avaliados e aprovados pelo Conselho Superior.
§ 3º. Por duração de curso entende-se o tempo mínimo e máximo para integralização do currículo
respectivo aprovado e autorizado pelo Conselho Estadual de Educação.
§ 4º. A duração da hora/aula, para qualquer turno, é de 60 (sessenta) minutos e o estabelecimento
de forma própria de cumprimento de carga horária, assim como a fixação de maior número de dias
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e/ou períodos letivos e menor carga horária diária, deverá ser proposto pelos Conselhos de Curso e
aprovados pela Direção Geral.
§ 5º. Entende-se por vaga de graduação o resultado do total de vagas iniciais previstas em cada
semestre letivo multiplicada pelo número mínimo de semestres letivos fixados para cada curso e
excluídos os alunos que eventualmente não concluíram seus estudos nesse tempo mínimo,
abandonaram, transferiram-se ou cancelaram a matrícula.

SEÇÃO II
Da Pós-Graduação
Art. 54. Os Programas de Pós-Graduação serão ministrados sob a forma de Cursos regulares, a
que serão admitidos diplomados graduados por Instituições de Ensino Superior e se destinam a
proporcionar formação científica aprofundada, devendo observar as diretrizes nacionais de PósGraduação.
Parágrafo Único - Os candidatos referidos no caput serão selecionados de acordo com o
regulamento e os critérios estabelecidos para cada Curso ou Programa de Pós-Graduação.
Art. 55. Os Programas de Pós-Graduação compreendem a Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto
Sensu, estruturados em nível de especialização, mestrado e doutorado, articulados pela Diretoria
de Pesquisa e Extensão e executados pela Faculdade.
Parágrafo Único - Os Cursos e Programas de Pós-Graduação serão propostos por iniciativa dos
Conselhos de cursos, Diretoria de Pesquisa e Extensão, avaliados pela Direção Geral e submetidos
à aprovação do Conselho Superior.
SEÇÃO III
Dos Cursos de Extensão
Art. 56. Cursos de Extensão referem-se a Cursos de atualização que visam a plenificação
curricular ou treinamento profissional e a formação de recursos humanos, bem como a divulgação
de conhecimentos e técnicas.
Art. 57. Os Cursos de Extensão serão oferecidos nas diversas áreas de conhecimento, aos alunos
da Faculdade e à comunidade em geral.
Parágrafo Único - Cada curso terá projeto específico que será proposto por iniciativa dos
Conselhos de cursos Diretoria de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão, aprovado pelo Conselho
Superior.

CAPÍTULO II
Da Pesquisa
Art. 58. As atividades de Pesquisa objetivam a criação e transformação do conhecimento e com
vistas à qualificação do ensino compreendem a execução de Projetos Científicos e promoção de
Congressos, Seminários, Intercâmbios com outras Instituições e divulgação de resultados das
pesquisas realizadas.
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Art. 59. Os Projetos de Pesquisa deverão ser planejados e executados por iniciativa dos cursos,
dos Conselhos de cursos e Diretoria de Pesquisa e Extensão avaliadas pela Direção Geral e
aprovadas pelo Conselho Superior.

CAPÍTULO III
Da Extensão
Art. 60. A Extensão decorre do Ensino e da Pesquisa e serão desenvolvidos sob forma de
programas, cursos, atividades ou serviços, visando à integração da Faculdade com a comunidade
local e regional.
Parágrafo Único - Consideram-se mecanismos de Extensão:
a) Cursos e treinamentos;
b) Estágios e atividades não-curriculares que se destinem ao treinamento profissional
de discentes;
c) Consultoria ou assistência técnica a instituições públicas ou privadas;
d) Atendimento direto à comunidade pelos órgãos de administração do ensino e da
pesquisa;
e) Iniciativas de natureza cultural;
f) Estudos de aspectos da realidade local e regional vinculados a programas de
pesquisa;
g) Divulgação, através de publicações ou outra forma, de trabalhos de interesse
cultural, técnico ou tecnológico;
h) Estímulos à criação literária, artística, técnica ou tecnológica;
i) Associações e parcerias que permitam o financiamento da atividade com outras
instituições públicas ou privadas.
Art. 61. As atividades de Extensão serão planejadas e executadas por iniciativa das unidades
decisórias da Faculdade, disciplinadas Pós-Graduação Pesquisa e Extensão e aprovadas pela
Direção Geral e Conselho Superior.

TITULO V
Do Regime Escolar
CAPÍTULO I
Do Calendário Escolar
Art. 62. O ano letivo, independente do ano civil, abrange no mínimo 200 (duzentos) dias,
distribuídos em 02 (dois) períodos letivos regulares, cada um, com um mínimo de 100 (cem) dias
de atividades acadêmicas efetivas, não computados os dias reservados ao exame final.
§ 1º. O período letivo deverá ser prolongado, sempre que necessário, para que se completem os
dias letivos previstos, bem como para o integral cumprimento dos conteúdos e carga horária,
estabelecidos nos programas das disciplinas nele ministradas.
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§ 2º. Entre os períodos letivos regulares podem ser executados programas de ensino, pesquisa e
extensão, objetivando a utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis;
Art. 63. As atividades da Faculdade são escalonadas em calendário acadêmico, no qual devem
constar os períodos para processos seletivos; matrículas; o início e o encerramento do período
letivo; realização de provas intervalares, de segunda chamada e final; colação de grau e datas de
reuniões de órgãos colegiados.
CAPÍTULO II
Do Recesso Escolar
Art. 64. Existindo razões que o justifiquem, a Direção Geral pode deliberar recesso escolar.
§ 1º. Durante o período de recesso escolar, os membros do Corpo Docente permanecem à
disposição da Faculdade, nos horários das aulas.
§ 2º. Não são considerados dias letivos os períodos de recesso escolar.
§ 3º. Reiniciadas as atividades escolares, o Calendário Escolar será refeito, para que o número de
dias letivos seja respeitado e o programa de cada disciplina integralmente desenvolvido.
§ 4º. Será dado conhecimento aos membros da comunidade acadêmica das alterações havidas no
Calendário Escolar;

CAPÍTULO III
Da Admissão e Vinculação Acadêmica
SEÇÃO I
Dos Processos Seletivos
Art. 65. Os Processos Seletivos consistem na classificação de candidatos à matrícula nos cursos
de Graduação, Pós-Graduação e Extensão.
Parágrafo Único - Para os cursos de Pós-Graduação e Extensão o Processo Seletivo deverá
obedecer ao estabelecido nos próprios projetos e/ou programas.
SUBSEÇÃO I
Do Processo Seletivo para os Cursos de Graduação
Art. 66. O Processo Seletivo consiste na classificação de candidatos à matrícula inicial nos
Cursos de Graduação, obedecendo ao limite de vagas.
§ 1º. O Processo Seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade em
nível Médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade.
§ 2º. As normas de cada Processo Seletivo serão publicadas em Edital, no qual serão expressos os
cursos e habilitações oferecidos, as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação
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exigida, a relação e o calendário das provas, os critérios de classificação e demais informações
necessárias aos candidatos.
Art. 67. A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o
limite de vagas fixado no Edital.
§ 1º. A classificação é válida para a matrícula no período imediatamente subseqüente à sua
realização até a data final da matrícula fixada, conforme o Edital, tornando-se nulos seus efeitos se
o candidato classificado deixar de requerê-la ou em o fazendo, não apresentar a documentação
completa prevista no Edital, dentro dos prazos fixados, bem como, quitar as taxas e contribuições
escolares referentes a matricula.
§ 2º. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, depois das convocações estabelecidas no
edital, poderão ser as vagas oferecidas aos portadores de diplomas de graduação.
§ 3º. O critério de desempate será estabelecido no edital, obedecidos aos prazos legais.
Art. 68. A Faculdade terá uma Comissão Permanente do Processo Seletivo.
Parágrafo Único - A Direção Geral nomeará a Comissão Permanente do Processo Seletivo.

SUBSEÇÃO II
Da Comissão Permanente do Processo Seletivo para os Cursos de Graduação
Art. 69. A Faculdade terá uma comissão Permanente de Processo Seletivo, presidida pelo Diretor
Geral, a qual caberá a organização deste processo.
Art. 70. Compete aos membros da Comissão Permanente do Processo Seletivo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Elaborar e colocar à apreciação da Mantenedora o Edital do Processo Seletivo;
Coordenar a publicidade de todos os atos pertinentes ao Processo Seletivo
Cuidar do sigilo e proteção das provas elaboradas para o Processo Seletivo;
Organizar o processo para perfeita aplicação do Concurso;
Decidir os recursos atinentes ao Processo Seletivo interpostos pelos candidatos;
Encaminhar à Direção Geral as listas dos candidatos aprovados no processo
seletivo, por curso;
Proceder ao levantamento estatístico do Questionário Sócio - Cultural e dos
resultados das provas e apresentá-los aos Coordenadores dos Cursos, que
receberão os novos matriculados;
Estabelecer intercâmbio com escolas de Ensino Médio, oferecendo dados que
interfiram na preparação de seus alunos;
Estabelecer critérios para a adoção de formas alternativas de seleção.

SEÇÃO II
Da Matrícula
Art. 71. A matrícula constitui-se em ato formal de ingresso e de vinculação dos alunos à
Faculdade e ao presente Regimento.
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Art. 72. Serão considerados acadêmicos, os candidatos admitidos nas formas regimentais de
ingresso aos cursos oferecidos pela Faculdade.
§ 1º. A matrícula nos demais cursos e programas oferecidos se constitui, igualmente, em ato
formal de ingresso do acadêmico na Faculdade e realiza-se em período próprio, fixado no projeto
do curso ou programa.
§ 2º. O ato de matrícula estabelece vínculo contratual de natureza bilateral entre a Faculdade e
acadêmico gerando direitos e deveres entre as partes e a aceitação, pelo matriculado das
disposições contidas neste Regimento e das demais normas aprovadas pelos Órgãos Deliberativos
e Executivos da Faculdade.
Art. 73. O ingresso na Faculdade dar-se-á por meio de:
I.
II.
III.
IV.

Processo Seletivo;
Transferência;
Portador de Diploma;
Ex-Offício.

Art. 74. O acadêmico fará matrícula a cada período letivo, em regime seriado semestral modular
para cursos tecnológicos e em regime seriado semestral por período para cursos normais de
graduação, de conformidade com o currículo pleno do seu curso, obedecendo ao calendário
escolar.
Parágrafo Único - O limite mínimo estabelecido neste artigo poderá ser alterado, por decisão
fundamentada do Coordenador do respectivo Curso, após requerimento e comprovação, pelo
acadêmico, de que a Faculdade não oferece a ele aquela possibilidade, considerando o Calendário
Acadêmico aprovado no período letivo e estrutura curricular.
Art. 75. Poderá ser concedido o trancamento de matrícula, interrompendo temporariamente os
estudos, para manter o aluno vinculado à Faculdade, respeitado o período determinado no
calendário escolar.
§ 1º. É vedado o trancamento de matrícula no semestre de ingresso nos cursos de graduação.
§ 2º. Do requerimento de trancamento deve constar expressamente o período de tempo de
trancamento, podendo ser concedido por até 2 (dois) anos ininterruptos ou alternados, com
garantia da vaga, somente, durante o período concedido.
§ 3º. O retorno aos estudos obrigará o aluno que tiver trancado a matrícula, a cumprir o currículo
pleno em vigor.
§ 4º. O período letivo em que a matrícula estiver trancada não é computado para efeito de
verificação do tempo máximo de integralização do curso.
Art. 76. A matrícula será cancelada nos casos em que o acadêmico:
I.

Não renovar sua matrícula no semestre, ressalvado o disposto no artigo 82;
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II.
III.
IV.

Transferido, não tiver regularizado sua situação pela Instituição de origem,
mediante Guia de Transferência;
Não renovar sua matrícula, vencido o prazo requerido de trancamento;
Estrangeiro, não apresentar visto temporário ou permanente, devidamente
concedido por representação consular ou embaixada brasileira no seu país de
origem.

Art. 77. É permitido o retorno para ex-alunos que perderam o vínculo com a Faculdade e que
desejam completar os cursos ou programas.
Parágrafo Único - Para ocorrer a permissão de retorno prevista no caput, deverá ser observada a
existência de vaga no curso ou programa, devendo o interessado já ter integralizado no mínimo de
50% (cinqüenta por cento) dos créditos do currículo pleno do curso ou programa, vigente à época
do pedido de retorno.
Art. 78. Entende-se por matrículas especiais aquelas relativas ao ingresso de:
I.
II.
III.

Alunos transferidos de outras instituições de ensino superior;
Diplomados em curso de graduação de estabelecimento de ensino superior
reconhecido;
Alunos amparados por convênios ou acordos culturais.

Parágrafo Único - As matrículas especiais serão disciplinadas em regulamentação específica,
aprovada pelo Conselho Superior.
SEÇÃO III
Das Transferências e do Aproveitamento de Estudos
Art. 79. Será concedida matrícula ao aluno transferido de curso superior de instituição congênere,
nacional ou estrangeira, para prosseguimento de estudos do mesmo curso ou curso afim respeitado
a legislação em vigor e obedecidas as seguintes exigências:
I.
II.
III.

Existência de vaga no curso e turno pretendidos, excetuando-se os casos dos
candidatos amparados pela legislação pertinente às transferências ex-officio;
Comprovação de reconhecimento ou autorização relativo ao curso de origem do
candidato;
Cumprimento dos prazos fixados no calendário escolar da Faculdade e em
normas específicas emanadas pelos Órgãos Colegiados instituídos por este
Regimento.

Art.
80.
O
aluno
transferido,
bem
como
o
portador
de
diploma
está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, aceite os estudos realizados,
com aproveitamento, no curso de origem.
Art. 81. Em qualquer época posterior ao primeiro período do curso, a requerimento do
interessado, a Faculdade concederá transferências ao aluno matriculado, obedecidas as seguintes
normas:
I.

Apresentação de atestado de vaga fornecido pela instituição a qual o requerente
se destina;
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II.
III.

Comprovante de que o aluno está amparado pela legislação pertinente à
transferência ex-officio, se for o caso;
Prova de cumprimento das obrigações do aluno para com a biblioteca e demais
serviços da Faculdade.

Art. 82. Os candidatos que solicitarem vaga por transferência terão prioridade sobre aqueles já
portadores de diploma.
Art. 83. O Conselho Superior definirá normas complementares a respeito das transferências e do
aproveitamento de estudos.

CAPÍTULO IV
Da Avaliação do Desempenho Escolar
Art. 84. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a freqüência e o
aproveitamento.
Art. 85. A freqüência às aulas e demais atividades escolares, permitida somente aos alunos
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.
§ 1º. Independentemente dos demais resultados obtidos, será considerado reprovado na disciplina
o aluno que não obtiver freqüência equivalente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das
aulas e demais atividades programadas.
§ 2º. A verificação de registro da freqüência é de responsabilidade do professor e seu controle é
realizado pela Secretaria Geral.
§ 3º. A aluna que estiver na condição de gestante e os alunos que forem portadores de
necessidades especiais têm o direito a atendimento especial na forma da legislação em vigor.
Art. 86. O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do aluno mediante
os resultados por ele obtidos.
§ 1º. Compete ao professor da disciplina, atribuir o aproveitamento escolar;
§ 2º. Quando da realização de prova oral, é obrigatória a formação de uma banca examinadora,
composta de, no mínimo dois professores;
§ 3º. As verificações da aprendizagem, em número mínimo de dois instrumentos escritos,
diferenciados, por período letivo, que visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno,
devem ser previstas no calendário escolar, podendo ser atribuídos pesos, pelo professor;
§ 4º. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau numérico de 0
(zero) a 10 (dez), graduada de décimo em décimo, sem arredondamento;
§ 5º. Ao aluno que deixar de comparecer a apenas uma das avaliações nas datas previstas no
calendário escolar será concedida uma Segunda Chamada, antes da avaliação final, mediante
requerimento apresentando em tempo hábil de 48 (quarenta e oito) horas que antecederem as datas
designadas para a referida avaliação substitutiva;
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§ 6º. Não tem direito a Segunda Chamada o aluno que não comparecer às duas avaliações
previstas por disciplina, bem como aquele que iniciar uma das avaliações e desistir de concluí-la;
§ 7º. O Exame Final, que tem por finalidade assegurar a avaliação do conjunto ministrado, é
realizado ao término do período letivo, devendo o acadêmico ter, no mínimo, média 4 (quatro)
proporcionada pela média aritmética das verificações de aprendizagem e de outras atividades
escolares realizadas no período letivo.
Art. 87. Admite-se o pedido de revisão de prova ou exame, quando requerido à Coordenação do
respectivo curso, até o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação oficial dos
resultados.
§ 1º. Deferido o pedido de revisão de prova, o Coordenador de Curso, imediatamente, notificará o
professor da prova, para manifestação no prazo de três (03) dias, para juízo de retratação e,
admitida a procedência pelo professor, mesmo que em parte, do pedido, será o requerente
notificado e, imediatamente, comunicada à Secretaria, pelo Coordenador de Curso, para as
alterações necessárias.
§ 2º. Ao requerente caberá recurso à Comissão de Revisão, nomeada pelo Coordenador do Curso,
constituída por 3 (três) professores do Curso, excluída a participação do docente que atribuiu a
nota questionada, a qual se manifestará no prazo máximo de 5 (cinco) dias;
§ 3º. Fica instituído como último grau de recurso para revisão de prova o Conselho de Curso a que
pertença o requerente;
§ 4º. O aluno deve ser notificado formalmente das decisões dos recursos.
Art. 88. Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às
aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é aprovado:
I.
II.

Se obtiver média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) nas verificações do
semestre letivo;
Caso tiver obtido média entre 4,0 (quatro inteiros) e 6,9 (seis inteiros e nove
décimos) terá direito à Prova Final, devendo alcançar média final, no mínimo,
igual a 6,0 (seis inteiros), calculada entre a média e a nota da Prova Final.

Parágrafo Único - As médias são apuradas até a primeira decimal, sem arredondamento.
Art. 89. O aluno reprovado por não ter alcançado freqüência ou número mínimo de pontos
exigidos, deve cursar a disciplina novamente, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de
freqüência e aproveitamento estabelecidos neste Regimento.
Art. 90. O aluno promovido ao período letivo seguinte em regime de dependência deve
matricular-se, obrigatoriamente, respeitando-se os pré-requisitos, no novo período e nas
disciplinas das quais ficou dependente, salvo se não estiver sendo oferecida, observando-se, no
novo período, a compatibilidade de horário, aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas
exigências de freqüência e aproveitamento previstos nos artigos anteriores. O número máximo de
disciplinas em caráter de dependência é de 3 para graduação normal e 2 para graduação
tecnológica.
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CAPÍTULO V
Dos Estágios
Art. 91. Os estágios supervisionados são constituídos de atividades de prática profissional
exercidas em situações de trabalho.
§ 1º – De acordo com a previsão estatuída no art. 82, § único da LDB, assim como, a Lei
11.788/2008, o estágio realizado pelos alunos matriculados nos sistemas de ensino não podem
estabelecer vínculo empregatício.
§ 2º – Os estágios obedecem a regulamentos próprios elaborados pelos Conselhos de Cursos e
aprovados pelo Conselho Superior, respeitando o disposto neste Regimento e as diretrizes
curriculares de cada curso.

CAPÍTULO VI
Dos Trabalhos de Conclusão de Curso
Art. 92. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é o trabalho acadêmico utilizado como forma
de efetuar uma avaliação final dos graduandos, que contemple a diversidade dos aspectos de sua
formação universitária.
§ 1º A concepção do Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser realizada por até 03 (três)
membros, sobre um tema definido em conjunto.
§ 2º Os Trabalhos de Conclusão de Curso deverão ser defendidos em Banca Examinadora com a
participação de 03 professores (o professor orientador e 02 professores convidados), em data
previamente definida pela Coordenação do Curso, obedecido o disposto no Calendário
Acadêmico.
§ 3º O Trabalho de Conclusão de Curso obedece a regulamentos próprios elaborados pelos
Conselhos de Cursos e aprovados pelo Conselho Superior, respeitando o disposto neste Regimento
e as diretrizes curriculares de cada curso.

CAPÍTULO VII
Do Regime Especial
Art. 93. Consideram-se merecedores de “tratamento em regime especial”, concedido pelo
Coordenador do Curso, em face da apresentação do competente registro médico no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, após a data da ocorrência:
I.
II.

As alunas gestantes, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação e durante três meses;
Os alunos com afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou
outras condições mórbidas, caracterizadas por:
a) Incapacidade física relativa, incompatível com a freqüência aos trabalhos
acadêmicos, desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e
emocionais para o prosseguimento das atividades em regime domiciliar;
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b) Ocorrência isolada ou esporádica.
III.

A concessão de tratamento especial em regime domiciliar fica condicionada à
garantia de continuidade do processo pedagógico de aprendizagem.

Parágrafo Único - Em caso de não comunicação no prazo estabelecido no caput à Coordenação
de Curso o aluno perde o direito ao “tratamento em regime especial” e a solicitação de
compensações.
Art. 94. Como compensações das ausências às aulas, serão atribuídos exercícios domiciliares, sob
orientação do professor, sempre que compatíveis com o estado de saúde do aluno e as
características das disciplinas e cursos.

TITULO VI
Da Comunidade Acadêmica
Art. 95. A comunidade acadêmica é constituída pelos corpos docente, discente e técnicoadministrativo.
CAPÍTULO I
Do Corpo Docente
Art. 96. Os professores da Faculdade se distribuirão, na carreira docente, entre as seguintes
categorias funcionais:
I.

II.
III.

Professor Assistente, que tem como requisito básico possuir o título de
Especialista, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, de
acordo com a legislação em vigor;
Professor Adjunto, que tem como requisito básico possuir o título de Mestre;
Professor Titular, que tem como requisito básico possuir o título de Doutor ou de
Livre Docente.

§ 1º. A Faculdade poderá dispor dos serviços de professores visitantes, substitutos ou
colaboradores.
§ 2º. Os títulos de pós-graduação de que trata este artigo deverão ter sido obtidos em instituições
legalmente reconhecidas ou credenciadas.
Art. 97. A admissão de professores é feita, mediante processo seletivo, a cargo da Comissão
Especial, instituída pelo Diretor Geral.
Art. 98. Até a realização do processo seletivo, os candidatos ao cargo de professor para quaisquer
dos cursos oferecidos pela Faculdade, deverão ser submetidos a um processo que consistirá de:
I.
II.
III.

Aula expositiva de 30 (trinta) minutos sobre um tema previamente sorteado;
Análise de títulos;
Entrevista.
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§1º. O Os procedimentos enumerados no caput serão realizados por uma banca examinadora
presidida pelo Coordenador do curso e tendo como membros dois professores indicados pela
Direção Geral.
§2º. Deverá ser contratado o candidato que demonstrar o melhor desempenho em todas as etapas,
de acordo com os pesos e critérios de livre escolha da banca examinadora referida no parágrafo
anterior.
Art. 99. Os professores serão contratados pela Mantenedora, segundo a Consolidação das
Legislações Trabalhistas, observando as normas internas e a legislação pertinente.
Art. 100. A carga horária atribuída aos professores da Faculdade é de no mínimo 04 (quatro) e no
máximo 40 (quarenta) horas semanais, sendo dedicados à hora-atividade, o percentual de 25%
(vinte por cento).
Art. 101. São atribuições do professor:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Elaborar e cumprir o cronograma de atividades de sua disciplina, respeitando o
plano da mesma e o Projeto Pedagógico do Curso, submetendo-o à aprovação da
Coordenadoria do Curso;
Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo integralmente
o programa e carga horária;
Organizar e aplicar instrumentos de avaliações do aproveitamento e atribuir-lhes
os resultados apresentados pelos alunos;
Entregar à Coordenação de Curso os resultados das avaliações do aproveitamento
escolar, nos prazos fixados;
Cumprir o regime escolar e disciplinar da Faculdade, bem como o calendário
escolar;
Propor projetos de pesquisa e/ou de extensão submetê-los à apreciação do
Conselho de Curso.
Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de
comissões para as quais for designado;
Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou administrativos.

CAPÍTULO II
Do Corpo Discente
Art. 102. Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e especiais, divididos em
duas categorias que se distingue pela natureza dos cursos a que estão vinculados.
§ 1º. Aluno regular é o matriculado em curso de graduação.
§ 2º. Aluno não regular é o aluno inscrito em cursos de pós-graduação, especialização,
aperfeiçoamento, de extensão ou inscrito em disciplinas isoladas ou seqüenciais de qualquer um
dos cursos oferecidos regularmente pela Faculdade.
Art. 103. São direitos e deveres dos membros do corpo discente:
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I.
II.

Cumprir o calendário escolar;
Freqüentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima
diligência no seu aproveitamento;
Utilizar os serviços da biblioteca, laboratórios e outros serviços administrativos e
técnicos oferecidos pela Faculdade;
Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou administrativos, respeitando as
instâncias previstas nesse Regimento;
Observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se de acordo com os
princípios éticos condizentes com a dignidade acadêmica;
Zelar pelo patrimônio posto à disposição da Faculdade pela Mantenedora;
Pagar, nos prazos fixados, os encargos educacionais;
Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de
comissões para as quais for designado.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Art. 104. O corpo discente terá representação, com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados e
comissões, cuja constituição assim o preveja, na forma deste Regimento.
Parágrafo Único - Não poderão exercer representação discente:
ab-

Perante o Conselho de Curso, os alunos que não estejam cursando disciplina
vinculada ou que não pertençam ao Curso;
Perante qualquer colegiado os alunos com matrícula trancada e os que estejam
cursando menos da metade das disciplinas previstas para o período.

SEÇÃO I
Dos Órgãos Estudantis
Art. 105. São órgãos estudantis, no âmbito da Faculdade:
I.
II.

Diretório Central dos Estudantes – DCE, que congrega todo o corpo discente;
Centros Acadêmicos – CA, um para cada curso da graduação.

Parágrafo Único - Os órgãos estudantis se regem por estatutos próprios, devidamente aprovados
pela comunidade estudantil respectiva e encaminhados para conhecimento aos colegiados
correspondentes.

CAPÍTULO III
Do Corpo Técnico-Administrativo
Art. 106. O corpo Técnico-Administrativo é constituído por todos os servidores não-docentes,
necessários ao bom funcionamento da Faculdade, colocados à sua disposição pela Mantenedora;
§1º O corpo Técnico-Administrativo subordina-se à Diretoria Administrativa.
§2º O regime de trabalho dos funcionários da Instituição será o previsto na Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, pela qual se regem todos os respectivos contratos.
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TÍTULO VII
Do Regime Disciplinar
CAPÍTULO I
Do Regime Disciplinar em Geral
Art. 107. O ato da matrícula praticado pelo aluno ou o de investidura em cargo ou função, pelo
docente e membro do corpo técnico-administrativo importa compromisso formal de respeito aos
princípios que regem a Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação, neste
Regimento e, complementarmente, baixadas pelos órgãos competentes, constituindo-se infração
punível seu desatendimento ou transgressão.
§ 1º. Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da infração, à vista dos
seguintes elementos:
abc-

Primariedade do infrator;
Dolo e culpa;
Valor do bem moral, cultural ou material atingido.

§ 2º. Em caso de dano material ao patrimônio da Mantenedora colocado à disposição da
Faculdade, além da sanção disciplinar, o infrator estará obrigado a ressarcimento, após apuração e
comprovação do dolo ou culpa.
CAPÍTULO II
Do Regime Disciplinar do Corpo Docente
Art. 108. Os membros do corpo docente estarão sujeitos às seguintes sanções disciplinares, na
forma deste Regimento:
I.

Advertência verbal e escrita motivada por:
a - Transgressão dos prazos decorrentes do Regimento, atraso ou falta de
comparecimento aos atos escolares, ainda que não resulte prejuízo ou transferência
de responsabilidade a terceiros;
b - Falta de cumprimento do programa ou carga horária da disciplina a seu cargo;
c - Falta de cumprimento de diligência, solicitadas em nome da Diretoria Acadêmica,
quanto a sua documentação pessoal, informes conexos, programas e planos de
ensino.

II.

Suspensão, com perda de salário, motivada pela reincidência em faltas previstas
nas alíneas do inciso anterior;

III.

Demissão motivada pelos casos seguintes:
abcd-

Acumulação indevida de cargos;
Atos de improbidade;
Insuficiência de desempenho;
Ausência injustificada por 30 (trinta) dias consecutivos ou 45 (quarenta e cinco)
alternados;
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e - A prática de ato na vida social ou profissional que venham a prejudicar o
desempenho de suas atividades no âmbito da instituição.
§ 1º. São competentes para aplicações das sanções:
a - De advertência oral e escrita, os coordenadores;
b - De suspensão, o Diretor Geral;
c - De demissão, a Mantenedora, por proposta do Diretor Geral.
§ 2º. Das aplicações das sanções oral e escrita cabe recurso, em último grau, ao respectivo
Conselho de Curso a que pertença o docente infrator. Das sanções de suspensão e demissão, ao
Conselho Superior.

CAPÍTULO III
Do Regime Disciplinar do Corpo Discente
Art. 109. Os alunos estão sujeitos às seguintes sanções disciplinares:
I.
II.
III.

Advertência verbal e escrita;
Suspensão;
Desligamento.

§ 1º São competentes para a aplicação das sanções disciplinares aos discentes:
a - De advertência verbal e escrita, o Coordenador do Curso.
b - De suspensão, o Conselho de Curso ao qual pertença o acadêmico;
c - De desligamento, o Diretor Geral.
§ 2º Da aplicação das sanções de advertência verbal e escrita cabe recurso, em última instância, ao
Conselho de Curso a que o acadêmico estiver vinculado. Da sanção de suspensão, em último
recurso, e da sanção de desligamento, ao Conselho Superior.
Art. 110. O registro das sanções aplicadas deverá ser feito em livro próprio, não constando do
histórico escolar do aluno.
Parágrafo Único - Será cancelado o registro das sanções de advertência, se no prazo de 1 (um)
ano de sua aplicação, o aluno não ocorrer em reincidência.
CAPÍTULO IV
Do Regime Disciplinar do Corpo Técnico-Administrativo
Art. 111. Os membros do Corpo Técnico-Administrativo estão sujeitos às seguintes sanções
disciplinares:
I.

Advertência verbal e escrita motivadas por:

a - Transgressão, atraso ou falta de comparecimento aos atos pertinentes à função,
ainda que não resulte prejuízo ou transferência de responsabilidade a terceiros;
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b - Falta de cumprimento de diligência, solicitadas em nome da Diretoria Geral ou da
Mantenedora, quanto a sua documentação pessoal e informes conexos.
II.

III.

Suspensão, com perda de salário, motiva das pela reincidência em faltas previstas
nas alíneas do inciso anterior;
Demissão, nos casos de maior gravidade;

§1º. São competentes para aplicações das sanções:
a - De advertência oral e escrita, os superiores imediatos;
b - De suspensão, o Diretor Geral.
c - De demissão, a Mantenedora, por proposta do Diretor Geral.
§2º. Das aplicações das sanções oral e escrita cabe recurso, em último grau, ao Diretor Geral. Das
sanções de suspensão, à Mantenedora e, finalmente da sanção de demissão, aos órgãos externos
competentes.

TÍTULO VIII
Dos Títulos e Dignidades Acadêmicas
Art. 112. Ao concluinte de curso de graduação será conferido o respectivo grau e expedido o
diploma correspondente.
§1º. O diploma deverá ser assinado pelo Diretor Geral, pelo Secretário Acadêmico e pelo
diplomado.
§2º. Quando se tratar de cursos a que correspondam diversas habilitações, o diploma indicará no
anverso o título geral da graduação e no verso a habilitação obtida, acrescentando-se, mediante
apostila, novas habilitações que venham a ser obtidas.
Art. 113. Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Diretor Geral, em sessão pública e solene, na
qual os graduandos prestarão o compromisso legal de praxe e da qual será lavrada ata, assinada
pelos membros presentes do respectivo Conselho de Curso.
Parágrafo Único - Ao concluinte que não comparecer à sessão solene, o grau poderá ser
conferido em ato simples, na presença de 2 (dois) professores, em local e data determinados pelo
Diretor Geral, caso o requeira.
Art. 114. Ao concluinte de curso de pós-graduação em nível de lato sensu e de extensão será
concedido certificado assinado pelo Diretor Geral e pelo Secretário Acadêmico e, aos concluintes
dos programas de pós-graduação em nível de stricto sensu, os diplomas serão assinados pelo
Diretor Geral, pelo Secretário Acadêmico e pelo aluno, conferindo-lhes os graus de Mestre ou
Doutor.
Art. 115. A Faculdade poderá conferir as seguintes dignidades acadêmicas:
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I.

II.

Professor Emérito, concedido preferencialmente a professores da própria
Instituição depois de haver nela prestado, por longo tempo, alta colaboração e
inestimáveis serviços.
Professor “Honoris Causa”, concedido à personalidade de alta qualificação, que
tenha demonstrando sua contribuição ao ensino e à pesquisa, publicando
trabalhos de real valor e que tenham concorrido efetivamente para o progresso do
conhecimento.

Parágrafo Único - As dignidades acadêmicas, uma vez aprovadas pelo Conselho Superior, serão
conferidas em sessão solene e pública daquele colegiado, mediante entrega do respectivo diploma.
TÍTULO IX
Das Relações Entre a Mantenedora e a Faculdade

Art. 116. A mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral pela
mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, respeitando os
limites da lei e deste regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a
autoridade própria de seus órgãos deliberativos e consultivos.
TÍTULO X
Das Disposições Transitórias

Art. 117.
Este Regimento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior da
Faculdade – CONSUP e homologado pelo Ministério da Educação, no ato de recredenciamento da
instituição.
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