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TÍTULO I 

Da Faculdade, dos seus Objetivos do seu 
Relacionamento com a Entidade Mantenedora 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Da Faculdade e dos seus Objetivos 

 
Art. 1O - A Faculdade de Viçosa-MG, denominada neste Regimento 

“Faculdade”, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Viçosa, 
Estado de Minas Gerais, é um estabelecimento isolado particular de ensino 
superior, mantido pela Associação Viçosense de Ensino e Pesquisa Ltda, 
sociedade civil de direito privado com sede e foro na mesma cidade em que se 
instala a Instituição, mantida e registrada no Cartório de Títulos e Documentos de 
Pessoa Jurídica de Viçosa-MG, sob o no 549, Livro A, nO 3, Fl. 63.  

 
Art. 2O - A Faculdade rege-se pelas leis federais que disciplinam a 

educação nacional de nível superior, por este Regimento e pelas resoluções de 
seus colegiados. 

 
Art. 3O - A Faculdade tem por objetivo ministrar cursos de graduação e de 

pós-graduação, nas modalidades regular e seqüencial, presencial e à distância, 
obedecidas as exigências legais pertinentes. 

Parágrafo Único - Para obter eficácia no desempenho das suas funções, a 
Faculdade deverá:  

 
I. proscrever qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 

filosófica, política, religiosa ou por preconceitos de classe e de raça; 
II. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 
III. formar profissionais nas suas áreas de atuação, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira e na sua formação continuada;  

IV. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura, 
aperfeiçoando, assim, o entendimento do homem e do meio em que vive; 

V. 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; 
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VI. 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; 

VII. estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VIII. 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; 

IX. articular-se com outras entidades nacionais ou estrangeiras, dedicadas a 
fins idênticos ou correlatos, visando ao melhor alcance dos objetivos propugnados 
neste Regimento. 

 
 

CAPÍTULO II 
Da Entidade Mantenedora 

 
 

SEÇÃO I 
 

Do Relacionamento com a Faculdade 
 
Art. 4O - A Faculdade relaciona-se com a Entidade Mantenedora por 

intermédio da sua Diretoria e do Conselho Diretor da Mantenedora. 
 
§ 1O - A Faculdade é dependente da Entidade Mantenedora quanto à 

manutenção de seus serviços e nas decisões de ordem econômico-financeira, 
respeitados os limites da lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica do corpo 
docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 
executivos; 

§ 2O - Compete, precipuamente, à Mantenedora promover adequadas 
condições de funcionamento das atividades da Faculdade, colocando-lhe à 
disposição os bens imóveis e móveis necessários, de seu patrimônio ou de 
terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de 
custeio. 

 
§ 3º - À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira da 
Faculdade, podendo delegá-la no todo ou em parte ao Diretor. 

§ 4º - Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos 
colegiados que importem em aumento de despesas ou impacto financeiro e 
orçamentário. 

§ 5º - Anualmente, a Mantenedora aprovará o orçamento da Faculdade. 
§ 6º - A Faculdade não possui personalidade jurídica própria. 
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§ 7º - A Mantenedora é a pessoa jurídica que responderá por todos os atos 
e obrigações da Faculdade, inclusive no que tange à responsabilidade civil (art. 
927 e ss do Código Civil), comercial, trabalhista, tributária e previdenciária. 
 
 

SEÇÃO II 
Do Regime Financeiro 

 
Art. 5O - Os recursos financeiros atribuídos à Faculdade, o saldo de sua 

aplicação e os bens de que se tornar detentora serão empregados na realização 
dos seus objetivos, caracterizando lucro apenas as sobras, após satisfeitas todas 
as necessidades da Faculdade. 

 
Parágrafo Único - A Faculdade mantém, de conformidade com as 

instruções da Mantenedora, a escrituração regular do seu movimento financeiro. 
 
Art. 6O - Os recursos financeiros da Faculdade são: 
 
I. dotações que a qualquer título forem atribuídas ao orçamento geral da 

Mantenedora; 
II. rendas de depósitos e valores; 
III. doações, contribuições ou subvenções para a Faculdade, concedidas à 

Mantenedora por autarquias ou quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas, 
inclusive de direito público; 

IV. retribuição de atividades remuneradas e de prestação de serviços; 
V. taxas e emolumentos relativos a atos e serviços da gestão escolar e 

administrativa; 
VI. quaisquer outras rendas eventuais. 
 
Parágrafo Único - As taxas e emolumentos são fixados pela Mantenedora, 

por proposição da Diretoria da Faculdade. 
 
Art. 7O - O exercício coincide com o ano civil. 
 
§1O - No decorrer do exercício financeiro poderá ser proposta à 

Mantenedora a abertura de créditos adicionais ao orçamento da despesa, 
mediante justificativa minuciosa do Diretor e aprovação do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPE). 

 
§2O - O numerário transferido pela Mantenedora permanecerá em depósito, 

em estabelecimento bancário autorizado, cabendo à Faculdade a movimentação 
das contas. 

 
Art. 8O - O movimento financeiro anual da Faculdade será, no prazo 

regulamentar fixado pela Congregação, remetido à Mantenedora, compreendendo 
o balanço financeiro e os quadros comparativos da receita orçada com a 
arrecadada, bem como da despesa fixada com a realizada. 
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Art. 9O - Os estudantes, ao efetivarem a matrícula, comprometer-se-ão ao 
pagamento da semestralidade fixada pela Faculdade, obedecido o disposto na 
legislação vigente. 

 
 
 

 
 

SEÇÃO III 
Dos Serviços Gerais 

 
Art. 10 - Os serviços de manutenção, limpeza, portaria, comunicação, 

protocolo e expedição, vigilância e segurança realizam-se sob a responsabilidade 
da Faculdade, funcionando a Mantenedora como fiscalizadora da execução e da 
qualidade dos serviços. 

 
 
 

TÍTULO II 

Da Estrutura Organizacional 
 
 
Art. 11 - A Faculdade organiza-se com observância dos seguintes 

princípios: 
 
I. unidade administrativa; 
II. unidades acadêmicas setoriais;  
III. organicidade de estrutura com base em departamentos; 
IV. integração das funções de ensino, pesquisa e extensão, objetivando a 

plena utilização de recursos materiais e humanos, evitada a duplicidade de meios 
para fins idênticos ou equivalentes; 

V. flexibilização de métodos e critérios, considerando as diferenças 
individuais dos alunos e as peculiaridades regionais. 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Dos Órgãos 

 
Art. 12 - São órgãos da Faculdade: 
 
I. a Congregação; 
II. o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPE; 
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III. o Instituto Superior de Educação; 
IV. as Coordenadorias Acadêmicas Setoriais; 
V. as Coordenadorias de Cursos; 
VI. os Departamentos; 
VII. a Diretoria. 

 
Parágrafo Único - Na execução dos seus trabalhos, a Administração da 

Faculdade conta com órgãos e serviços de apoio acadêmico. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Dos Órgãos Colegiados 

 
 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

 
Art. 13 - Os órgãos colegiados funcionam e deliberam com a presença da 

maioria absoluta de seus membros, decidindo por maioria simples de votos, 
ressalvados os casos previstos neste Regimento. 

 
Art. 14 - As decisões são tomadas por votação simbólica, podendo, a juízo 

do colegiado, ser tomadas por voto nominal ou secreto. 
 
Art. 15 - Não é permitido voto por procuração. 
 
Art. 16 - Apenas o Presidente do colegiado tem direito aos votos ordinários 

e de qualidade, este exercido nos casos de empate e restrito a votação secreta. 
 
Art. 17 - Nos casos de ausência do Presidente nato do órgão e de seu 

substituto regimental, as reuniões dos colegiados realizam-se sob a presidência, 
pela ordem, do professor-membro da categoria magisterial mais elevada e mais 
antigo no magistério da Faculdade e, persistindo empate, do mais idoso dentre os 
empatados. 

 
Art. 18 - Nenhum membro do colegiado pode votar em assunto de seu 

interesse pessoal, decidindo o órgão, sempre que ocorra a situação, por 
escrutínio secreto. 

 
Art. 19 - As reuniões solenes independem do número de presentes. 
 
Art. 20 - A convocação para reuniões ordinárias é automática, seguindo o 

calendário organizado pelo colegiado. 
 
§1o - As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Presidente, por 

iniciativa própria ou a requerimento de um terço, no mínimo, dos membros. 
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§2O - As convocações para as reuniões extraordinárias, a não ser em casos 
de excepcional urgência, a juízo da presidência, serão expedidas com a 
antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

§3O - As convocações devem indicar a pauta dos trabalhos, a não ser em 
assuntos sigilosos, a juízo da presidência. 

 
Art. 21 - Das reuniões são lavradas atas pelo Secretário respectivo, as 

quais devem ser aprovadas pelos membros presentes, na reunião seguinte. 
 
Art. 22 - Sempre que houver interesse manifesto, a seu juízo, a 

representação estudantil pode fazer-se assessorar por um aluno, por ela 
escolhido, com direito a voz, mas não a voto. 

 
Art. 23 - É vedado a órgão colegiado deliberar sobre indicações, propostas 

ou requerimentos de ordem pessoal, que não se relacionem diretamente com os 
problemas que lhe sejam atinentes, ou não representem interesse do 
estabelecimento de ensino. 

 
 

SEÇÃO II 
Da Congregação 

 
Art. 24 - A Congregação, órgão máximo de natureza normativa, consultiva 

e deliberativa da Faculdade, é constituída: 
 
I. pelo Diretor da Faculdade, seu Presidente; 
II. pelo Vice-Diretor da Faculdade; 
III. pelos Chefes de Departamentos; 
IV. pelos Coordenadores de Cursos; 
V. por um representante dos Professores Titulares; 
VI. por um representante dos Professores Assistentes; 
VII. por um representante dos Professores Auxiliares; 
VIII. por um representante do Corpo Discente; 
IX. por um representante dos Servidores Administrativos; 
X. por um representante da Entidade Mantenedora; 
XI. por um representante da Comunidade. 
 
§1O - Os representantes dos professores e seus suplentes são eleitos, 

dentre os membros da categoria docente respectiva, em eleição convocada e 
presidida pelo Diretor da Faculdade, e têm mandato de dois anos. 

§2O - Os representantes discentes e seus suplentes são indicados pelo 
órgão máximo de representação estudantil, como definido neste Regimento, e 
têm mandato de um ano, sendo admitida uma recondução. 

§3O - O representante dos servidores administrativos e respectivo suplente 
são eleitos dentre seus pares em eleição convocada e presidida pelo Diretor e 
têm mandato de dois anos. 



 12 

§4O - O representante da Entidade Mantenedora e seu suplente são 
indicados pela Assembléia da Entidade, escolhidos dentre os sócios, e têm 
mandato de dois anos. 

§5O - O representante da Comunidade e seu suplente são indicados pelas 
associações de classes produtivas locais, com mandato de dois anos, revezando-
se dentre as diversas categorias. 

 
Art. 25 - A Congregação reúne-se, ordinariamente, no início do ano letivo, 

e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor ou por solicitação de um 
terço de seus membros. 

 
Art. 26 - Por decisão do plenário, a Congregação pode conservar em sigilo, 

restrita ao seu âmbito, qualquer discussão ou deliberação. 
 
Art. 27 - Das decisões da Congregação, cabe recurso ao Ministério da 

Educação ou ao Conselho Nacional de Educação, por estrita argüição de 
ilegalidade, no prazo de oito dias corridos, após a divulgação da respectiva 
Resolução. 

 
Art. 28 - Compete à Congregação: 
 

I. eleger o Vice-Diretor da Faculdade, preferencialmente dentre os 
Professores Titulares em exercício, em votação por escrutínio secreto, por maioria 
de votos, para mandato de quatro anos, vedada a recondução imediata; 

 
a) em caso de empate, considera-se eleito, dentre os empatados, o mais 

antigo no magistério da Faculdade e, persistindo o empate, o mais idoso; 
b) em caso de vacância, o Vice-Diretor assume a Diretoria até à 

designação do novo Diretor; 
c) por proposta do Diretor, aprovada pela Congregação, parte das suas 

atribuições pode ser desempenhada pelo Vice-Diretor, por delegação de 
competência; 

d) no caso de vacância do cargo de Vice-Diretor, a Congregação elegerá 
um substituto, de acordo com o caput deste artigo, para o restante do período; 

 
II. aprovar as alterações do Regimento da Faculdade e de seus respectivos 

anexos, submetendo-as aos órgãos competentes do Governo Federal; 
III. regulamentar e autorizar a criação de novos cursos de graduação, 

seqüenciais, especialização, aperfeiçoamento, extensão e pós-graduação stricto 
sensu, mediante prévia autorização da Mantenedora, atendida a legislação 
vigente; 

IV. aprovar as modificações do currículo dos cursos ministrados, para 
vigência após aprovação pelo órgãos competentes do Governo Federal; 

V. decidir sobre o regime disciplinar nos casos de sua alçada e como 
instância superior em grau de recurso; 

VI. conceder títulos de Professor “Honoris Causa” e Professor “Emérito”; 
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VII. resolver todos os casos que lhe forem submetidos pelo Diretor ou pelos 
demais colegiados da Faculdade; 

VIII. regulamentar o Regime Disciplinar do corpo docente, discente e 
administrativo; 

IX. tomar  conhecimento do relatório anual da Diretoria, referente ao 
desenvolvimento acadêmico, bem como das contas relativas ao exercício 
correspondente, a serem encaminhadas à Entidade Mantenedora; 

X. propor à Entidade Mantenedora convênios ou acordos com entidades, 
repartições ou associações, nacionais ou estrangeiras. 

XI. propor à Entidade Mantenedora critérios para a concessão de 
gratuidades; 

XII. pronunciar-se sobre inquéritos instaurados para apuração de falhas 
cometidas por docentes, discentes e demais servidores, bem como decidir sobre 
as providências requeridas; 

XIII. Autorizar, em caráter excepcional e por recomendação da CEPE, a 
contratação de Professores Auxiliares graduados, com comprovada experiência 
profissional; 

XIV. reunir-se, solenemente, nas colações de grau da Faculdade; 
XV. deliberar sobre propostas de modificação na organização administrativa 

da Faculdade; 
XVI. apreciar o orçamento e o plano de aplicação de recursos da Faculdade, 

encaminhando-os à aprovação da Entidade Mantenedora; 
XVII. aprovar os regulamentos da Associação Cultural e Esportiva; 

XVIII. solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as 
dúvidas que surgirem na aplicação deste Regimento. 

 
Art. 29 - O Diretor pode pedir reexame, com efeito suspensivo, de 

deliberações  da Congregação. 
 
§1O - A partir da deliberação, o pedido de reexame deverá ser 

encaminhado em, no máximo, setenta e duas horas à Congregação, 
acompanhado das razões. 

§2O - O pedido de reexame deverá ser apreciado pela Congregação dentro 
de dez dias úteis consecutivos à sua apresentação. 

§3O - A rejeição do pedido de reexame de uma deliberação depende da 
maioria absoluta dos votos dos membros presentes. 

 
 

SEÇÃO III 
Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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Art. 30 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão deliberativo 
em matéria de natureza didático-científica da Faculdade, e consultivo, em matéria 
administrativa e disciplinar, é constituído: 

 
I. pelo Diretor, seu Presidente; 
II. pelo Vice-Diretor, como representante da Congregação; 
III. pelos Chefes de Departamentos; 
IV. pelos Coordenadores de Cursos; 
V. por dois representantes do Corpo Discente; 
VI. por um representante da Entidade Mantenedora. 
 
Art. 31 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPE, reúne-se, 

ordinariamente, uma vez por bimestre e, extraordinariamente, quando convocado 
pelo Diretor, por iniciativa própria ou a requerimento de um terço de seus 
membros. 

 
Art. 32 - Os representantes discentes e da Entidade Mantenedora são 

escolhidos pelos mesmos critérios definidos no Art. 24, §2º e §4º, 
respectivamente. 

 
Art. 33 - Compete ao CEPE: 
 

I. coordenar e supervisionar os planos e atividades dos Departamentos; 
II. organizar, semestralmente, o calendário escolar e fiscalizar o seu 

cumprimento, em consonância com a legislação vigente; 
III. elaborar os currículos plenos dos cursos de graduação, bem como as 

suas modificações; 
IV. fixar normas para estágio supervisionado, monografia e trabalho de 

conclusão de curso; 
V. pronunciar-se sobre propostas de modificações na organização didática e 

administrativa da Faculdade; 
VI. pronunciar-se sobre a criação, unificação, desmembramento ou extinção 

de departamento; 
VII. pronunciar-se sobre a criação, modificação ou extinção de cursos e de   

programas de extensão e de pesquisa, encaminhando a proposta para a 
apreciação da Congregação e da Entidade Mantenedora, para posterior 
encaminhamento ao órgão federal competente, em se tratando de cursos de 
graduação, seqüencial ou de pós-graduação stricto sensu; 

VIII. pronunciar-se sobre convênios ou acordos de natureza educacional, com 
outras entidades, repartições ou associações nacionais ou estrangeiras; 

IX. decidir, em grau de recurso, as questões didático-científicas propostas; 
X. fiscalizar a execução do regime didático, especialmente no tocante à sua 

coordenação, cumprimentos de programas aprovados e atividades de pesquisa e 
de extensão; 
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XI. decidir sobre questões de matrículas, exames, rendimento escolar, 
transferências para a Faculdade e aproveitamento de estudos, ouvindo os 
Departamentos interessados; 

XII. aprovar os regulamentos das unidades acadêmicas da Faculdade, 
incluindo biblioteca, laboratórios e órgãos de assistência aos estudantes; 

XIII. apreciar representações contra professores, dirigentes e discentes da 
Faculdade, observando o Regime Disciplinar constante deste Regimento; 

XIV. responder consultas que lhe forem encaminhadas pela Diretoria e pela 
Congregação; 

XV. baixar normas específicas sobre fatos escolares, assuntos e situações 
diversas, na sua área de atuação e competência, e que estejam expressamente 
cominadas neste Regimento; 

XVI. aprovar a proposta de orçamento anual e o plano de aplicação de 
recursos orçamentários apresentados pelo Diretor, encaminhando-os à 
Congregação; 

XVII. regulamentar e fiscalizar os processos internos de avaliação dos cursos, 
dos docentes e da Faculdade, bem como acompanhar as avaliações externas, 
corrigindo rumos, quando as avaliações assim o exigirem. 
XVIII. sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe 
sejam submetidos pelo Diretor; 

XIX. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 
Regimento. 

 
 

SEÇÃO IV 
Do Instituto Superior de Educação  

 
Art. 34 - O Instituto Superior de Educação, de caráter profissional, é uma 

unidade acadêmica setorial que visa à formação inicial, continuada e 
complementar para o magistério da educação básica, cujos cursos e programas 
são aqueles previstos em seu Projeto Institucional de Formação de Professores. 

 
Art. 35 - O Instituto Superior de Educação conta com corpo docente apto a 

ministrar, integralmente, o conjunto dos conteúdos curriculares e a supervisionar 
as atividades dos cursos e programas oferecidos, além de participar, em seu 
conjunto, da elaboração, execução e avaliação dos projetos pedagógicos 
específicos. 
 
 

SEÇÃO V 
Das Coordenadorias Acadêmicas Setoriais 

 
Art. 36 - O Instituto Superior de Educação, unidade acadêmica setorial, 

presidida por um Coordenador Geral, a qual é responsável por articular a 
formulação, execução e avaliação do Projeto Institucional de Formação de 
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Professores, documento base para os projetos pedagógicos específicos dos 
cursos oferecidos pelo Instituto. 

 
Parágrafo Único – A Coordenadoria Acadêmica de cada curso é composta 

pelos professores do Instituto Superior de Educação, sendo presidida por um 
Coordenador Geral indicado pelo Diretor da Faculdade. 

 
Art. 37 - São atribuições da Coordenadoria Acadêmica do Instituto Superior 

de Educação: 
 

I. articular os projetos pedagógicos dos cursos do Instituto; 
II. integrar as diferentes áreas de fundamentos da educação básica; 

III. integrar os conteúdos curriculares da educação básica; 
IV. integrar as características da sociedade de comunicação e informação; 
V. propor a oferta de novos cursos pelo Instituto; 

VI. manter articulações permanentes com as Comissões Coordenadoras dos 
Cursos; 

VII. apresentar proposições aos colegiados superiores da Faculdade, visando 
o aperfeiçoamento dos cursos; 

VIII. promover avaliações sistemáticas dos cursos e assegurar a fiel 
observância do Projeto Institucional de Formação de Professores. 
 
 

Seção VI 
Das Coordenadorias de Cursos 

 
Art. 38 - Cada curso da Faculdade tem uma Comissão Coordenadora, 

presidida por um Coordenador, que é responsável pela supervisão e coordenação 
das atividades didáticas e de ensino do curso. 

 
§1O - A Comissão Coordenadora é composta por 3 (três) docentes e por um 

aluno do curso. 

§2O - Os docentes e o coordenador são de livre escolha do Diretor, 
devendo, entretanto, a escolha recair sobre pessoal integrante do corpo docente 
do respectivo curso. 

§3O - O membro discente é indicado pelo órgão máximo da representação 
discente. 

 
Art. 39 - São atribuições da Comissão Coordenadora de Curso: 
 

I. manter articulação permanente com os departamentos responsáveis pela 
oferta de disciplinas para o curso; 

II. acompanhar e avaliar a execução curricular; 
III. coordenar os processos de avaliação interna e externa do curso; 
IV. encaminhar ao CEPE propostas de alterações no currículo e nos  

programas das disciplinas do curso; 
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V. elaborar, mediante entendimentos com  os chefes dos departamentos, a 
oferta de disciplina para cada período letivo, submetendo-a ao CEPE; 

VI. exercer a coordenação da matrícula no âmbito do curso, em articulação 
com a Secretaria; 

VII. participar da elaboração do horário de aulas, em conjunto com os demais 
coordenadores, chefes de departamentos e com a Secretaria; 

VIII. orientar os estudantes do curso em suas dúvidas e dificuldades; 
IX. acompanhar a evolução do mercado de trabalho e propor ações para que 

o curso atenda plenamente às suas exigências e corresponda à expectativa dos 
estudantes; 

X. acompanhar a realização dos estágios supervisionados, bem como propor 
normas complementares que venham garantir o melhor desempenho dos 
mesmos. 

 
 

SEÇÃO VII 
Dos Departamentos 

 
Art. 40 - O Departamento constitui-se pelo agrupamento de disciplinas 

afins, sendo a menor unidade da estrutura da Faculdade para todos os efeitos de 
organização administrativa, didático-científica e de administração do corpo 
docente e tem por finalidade a execução das atividades de ensino e extensão e a 
promoção da pesquisa, em especialidades culturais, técnicas e científicas.  

 
§1O - Os departamentos, com respectivas disciplinas, são constantes do 

ANEXO II deste Regimento. 

§2O - São membros dos Departamentos os Professores Titulares, 
Professores Assistentes e Professores Auxiliares, além da representação 
discente, designada pelo Diretório Acadêmico e em número de até um quinto do 
total dos demais membros. 

 
Art. 41 - O Departamento é dirigido por um Chefe, substituído, em suas 

faltas e impedimentos, por um Suplente, preferencialmente Professores Titulares, 
eleitos pelos membros do Departamento, para mandato de dois anos, renovável. 

 
§1O - Não havendo Professor Titular interessado no exercício da Chefia ou 

da Suplência, pode a escolha recair sobre Professor Assistente. 
 
§2O - Em casos de empate, considera-se eleito, dentre os empatados, o 

mais antigo no magistério da Faculdade e, persistindo o empate, o mais idoso. 
 
§3O - A eleição é realizada de acordo com o Calendário Escolar, 

processando-se em votação por escrutínio secreto e sob a Presidência do Diretor 
da Faculdade. 

 
§4O - Para a realização de suas funções, o Chefe do Departamento, sem 

prejuízo de quaisquer direitos e vantagens como professor, poderá solicitar, 
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ainda, ao Diretor da Faculdade, uma disponibilidade de tempo, devidamente 
remunerada sob a forma de gratificação. 

 
Art. 42 - Reúne-se cada Departamento, ordinariamente, uma vez por  mês  

e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Chefe ou por  solicitação 
de pelo menos dois terços de seus membros. 

 
Art. 43 - A ata de cada reunião, após sua provação na reunião seguinte, 

fica à disposição da Diretoria da Faculdade para conhecimento. 
 
Art. 44 - Compete ao Departamento: 
 

I. distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus 
professores, respeitadas as especificidades, e coordenar-lhes as atividades; 

II. aprovar os programas e planos de ensino de suas disciplinas; 
III. elaborar os programas de ensino, de pesquisa e de extensão e executá-

los, depois de aprovados pelo CEPE; 
IV. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos e diplomados; 
V. opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente 

para treinamento ou para outras finalidades; 
VI. aprovar o plano e o calendário semestral de atividades, bem como a 

proposta orçamentária do Departamento, elaborados pelo Chefe; 
VII. propor a admissão de monitor e de bolsista de iniciação científica; 
VIII. manifestar-se acerca de assuntos sobre os quais tenha sido consultado 

pela Congregação, pelo CEPE ou pela Diretoria da Faculdade; 
IX. sugerir a participação de representantes em Congressos e demais 

certames científicos, quando o docente tiver contribuição científica a comunicar, 
dentro das disponibilidades financeiras da Faculdade; 

X. sugerir ao Diretor nomes que devem compor bancas examinadoras de 
concursos na sua área específica; 

XI. deferir os recursos dos estudantes contra atos dos professores, assim 
como de outros recursos que lhe sejam concernentes; 

XII. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 
Regimento. 

 
Art. 45 - Compete ao Chefe do Departamento: 
 
I. representar o Departamento junto à Diretoria da Faculdade; 
II. participar, com direito a voz e voto, das reuniões da Congregação e do 

CEPE; 
III. organizar e controlar a execução de todo o serviço administrativo do 

Departamento; 
IV. executar e fazer executar as decisões da Congregação, do CEPE e da 

Diretoria da Faculdade, aplicáveis ao Departamento; 
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V. orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão no âmbito do Departamento; 

VI. cooperar com os demais Departamentos da Faculdade, na 
organização, orientação e fiscalização das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão de interesse comum; 

VII. estimular, no âmbito do Departamento, a publicação de trabalhos 
didáticos, técnicos e científicos; 

VIII. exercer, no âmbito do Departamento, a ação disciplinar, sujeitando-se 
à perda do mandato pelo não cumprimento de suas obrigações, hipótese em que 
a perda deverá ser justificada pelo Diretor, perante a Congregação; 

IX. pronunciar-se sobre questões suscitadas pelo corpo docente e 
discente, encaminhando ao Diretor da Faculdade as informações e pareceres 
relativos aos assuntos atinentes e cuja solução transcenda sua competência; 

X. apresentar relatório anual das atividades do Departamento ao Diretor 
da Faculdade, com as considerações que julgar pertinentes; 

XI. planejar para seu Departamento as atividades curriculares, 
extracurriculares e promoções, submetendo-as à apreciação do CEPE; 

XII. fiscalizar o comportamento pedagógico dos docentes do 
Departamento, a entrega de notas, faltas e relatórios de atividades programadas 
em tempo hábil; 

XIII. providenciar a redação e aprovação das atas das reuniões do 
Departamento e ter sob sua guarda todos os demais documentos. 

 
 

CAPÍTULO III 
Da Diretoria 

 
Art. 46- A Diretoria da Faculdade, exercida pelo Diretor, de livre escolha da 

Entidade Mantenedora dentre profissionais da educação de reconhecido mérito, é 
órgão executivo que coordena, fiscaliza e supervisiona as atividades acadêmicas. 

 
§1O - O mandato do Diretor é de quatro anos, podendo haver reconduções, 

cabendo à Entidade Mantenedora, no caso de vacância, a designação de 
substituto. 

§2O - De acordo com as necessidades da Faculdade, e as disponibilidades 
financeiras, o Diretor pode requisitar assessores para auxiliar na solução de 
problemas de ordem jurídica, administrativa e pedagógica. 

 
Art. 47 - O Diretor será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 

Vice-Diretor, e este o sucederá até novo provimento, em caso de vacância. 
 
Art. 48 - Durante o período de sua gestão, a juízo da Congregação, o 

Diretor pode ser dispensado do exercício do magistério, sem prejuízo de 
quaisquer direitos e vantagens. 
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Parágrafo Único - O cargo de Diretor é função de confiança e está 
submetido às normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 
Art. 49 - São atribuições do Diretor: 
 
I. administrar a Faculdade e representá-la junto às pessoas e 

instituições públicas ou privadas; 
II. zelar pela fiel execução de toda a legislação do ensino superior e do 

presente Regimento, mantendo a ordem e a disciplina no âmbito da Faculdade e  
respondendo por abuso ou omissão; 

III. convocar e presidir os órgãos superiores da Faculdade, fixando a 
pauta das sessões desses órgãos, propondo assuntos para serem apreciados e  
encaminhando aqueles deliberados; 

IV. estabelecer e fazer cessar as relações jurídicas e de emprego do 
pessoal docente, técnico e administrativo da Faculdade; 

V. cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores da 
Faculdade; 

VI. conferir graus e assinar diplomas e certificados expedidos pela 
Faculdade; 

VII. firmar convênios e contratos, após aprovação dos órgãos 
competentes e da Entidade Mantenedora; 

VIII. instituir comissões, permanentes ou temporárias, para estudar 
problemas específicos e designar assessores para o desempenho das tarefas; 

IX. praticar atos, em circunstâncias especiais, “ad referendum” dos 
órgãos competentes; 

X. enviar às autoridades e órgãos competentes, para fins devidos,  
relatórios das atividades da Faculdade; 

XI. elaborar o Calendário Escolar, respeitando Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho, e encaminhando-o ao CEPE para aprovação; 

XII. propor os valores de anuidade e taxas, de comum acordo com a 
Entidade Mantenedora; 

XIII. elaborar, em consonância com os Departamentos, a proposta 
orçamentária anual da Faculdade, para encaminhamento à Entidade 
Mantenedora, após aprovação da Congregação; 

XIV. ordenar a realização de despesas; 
XV. elaborar e modificar o regulamento dos empregados da Faculdade, 

submetendo-o à Congregação; 
XVI. propor modificações ou adaptações neste Regimento; 
XVII. propor aos colegiados superiores da Faculdade normas para 

realização de concursos vestibulares ou de outras formas de acesso aos cursos, 
respeitada a legislação pertinente; 

XVIII. propor aos colegiados superiores da Faculdade normas para a 
contratação de docentes; 
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XIX. exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei 
ou pelo Regimento. 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Órgãos Complementares 

 
Art. 50 - São órgãos complementares da Faculdade: 
 
I. a Secretaria-Geral; 
II. a Biblioteca; 
III. o Serviço Administrativo e Financeiro; 
IV. a Associação Cultural e Esportiva. 

 
 

SEÇÃO I 
Da Secretaria-Geral 

 
Art. 51 - A Secretaria-Geral é órgão central de desempenho das atividades 

administrativas da Faculdade e obedece a regulamento aprovado pelo CEPE. 
 
Art. 52 - A Secretaria-Geral é dirigida pelo Secretário, indicado pelo Diretor. 
 
Art. 53 - Compete ao Secretário e aos serviços sob sua responsabilidade, 

observado o regulamento próprio: 
 
I. propor ao Diretor normas para os serviços da Secretaria; 
II. organizar, coordenar e administrar os serviços da Secretaria, fazendo 

cumprir os horários e as tarefas que lhe são afetas; 
III. expedir certidões, atestados e declarações; 
IV. comparecer às reuniões da Congregação e do CEPE, prestar as 

informações que lhe forem solicitadas e lavrar as atas respectivas; 
V. manter a ordem e a disciplina nos serviços sob sua responsabilidade; 
VI. encarregar-se da correspondência que não seja de exclusiva 

competência do Diretor e expedir a correspondência deste; 
VII. informar, por escrito, o expediente destinado a despacho do Diretor, 

a estudo das comissões e a estudo de deliberação da Congregação e do CEPE; 
VIII. abrir e encerrar os termos de colação de grau e outros; 
IX. redigir, assinar e mandar afixar ou publicar editais e avisos, depois 

de visados pelo Diretor; 
X. assinar, com o Diretor, entre outros documentos, diplomas e 

certificados conferidos pela Faculdade, bem como termos de colação de grau; 
XI. cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções emanadas da 

Diretoria; 
XII. zelar pelo rápido andamento de documentos e processos; 
XIII. reunir dados e documentos necessários à elaboração do relatório 

anual da Diretoria; 
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XIV. manter sob sua guarda livros, documentos, material e equipamentos 
da Secretaria; 

XV. manter em dia os assentamentos dos alunos, professores e pessoal 
técnico-administrativo; 

XVI. manter sob sua guarda todos os documentos referentes à Faculdade, 
alunos, professores,  disciplinas, cursos, dependências físicas da Instituição, 
patrimônio, históricos escolares, pastas individuais e demais documentos exigidos 
em lei; 

XVII. manter em dia os assentamentos dos alunos, professores e pessoal 
técnico-administrativo; 

XVIII. propor ao Diretor a admissão e a remoção de servidores de acordo 
com as necessidades do serviços a ser cargo; 

XIX. executar outras atribuições que lhe forem determinadas pela 
Diretoria, na sua esfera de atuação. 

 
 

SEÇÃO II 
Da Biblioteca 

 
Art. 54 - A Biblioteca da Faculdade é organizada de modo a atender aos 

seus objetivos e obedece a regulamento próprio, aprovado pelo CEPE. 
 
Art. 55 - Cabe ao Diretor da Faculdade indicar o Bibliotecário, devendo 

recair a escolha em profissional legalmente habilitado. 
 
Art. 56 - A Biblioteca funciona, nos dias letivos, em apoio, durante o 

expediente escolar, no mínimo, e, no decorrer das férias, nos horários 
estabelecidos em seu regulamento. 

 
 

SEÇÃO III 
Do Serviço Administrativo e Financeiro 

 
Art. 57 - O Serviço Administrativo  e Financeiro tem seu funcionamento 

regulado por portaria do Diretor, seguindo orientação da Entidade Mantenedora. 
 
 

SEÇÃO IV 
Da Associação Cultural e Esportiva 

 
Art. 58 - A Faculdade mantém, com estrutura definida em regulamento 

próprio, aprovado pelo CEPE, uma Associação Cultural e Esportiva, à qual se 
filiam os clubes esportivos e as associações culturais acadêmicas.  
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TÍTULO III 

Da Organização Acadêmica 
 
 

CAPITULO I 
Dos Cursos 

 
 

SEÇÃO I 
Da Natureza dos Cursos 

 
Art. 59 - A Faculdade pode manter cursos de graduação, seqüenciais, 

extensão, aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação, complementação e 
outros, na medida de suas possibilidades financeiras e observadas as exigências 
legais. 

 
 

SEÇÃO II 
Dos Cursos de Graduação 

 
 

Art. 60 - Abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, a Faculdade 
ministra os cursos de graduação constantes do ANEXO III. 

 
 

SEÇÃO III 
Dos Cursos Seqüenciais, de Aperfeiçoamento, de 
Especialização e de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 
 

Art. 61 - Os cursos previstos nesta seção têm regimentos próprios e são 
submetidos à aprovação do CEPE e dos órgãos federais competentes, na forma 
da legislação vigente. 
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SEÇÃO IV 
Dos Cursos de Extensão e de Complementação 

 
 

Art. 62 - Os cursos previstos nesta seção são propostos pelos 
Departamentos, possuem regulamentos próprios e são submetidos ao CEPE. 

 
 

CAPÍTULO II 
Da Estrutura dos Cursos 

 
 

Art. 63 - A estrutura curricular dos cursos de graduação da Faculdade, com 
padrões mínimos oficiais, enriquecidos internamente, com disciplinas oferecidas 
em blocos semestrais, consta do ANEXO III deste Regimento. 

 
Art. 64 - O Currículo abrange uma seqüência ordenada de disciplinas, 

hierarquizado por meio de períodos letivos, cuja integralização dará direito ao 
competente diploma. 

 
Art. 65 - Para efeito do que dispõe o artigo anterior, entende-se por 

disciplina o conjunto de estudos e atividades correspondentes a um programa 
desenvolvido num período letivo, com um mínimo de horas.  

 
Art. 66 - O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é 

elaborado pelo respectivo professor,  ou grupo de professores, com a aprovação 
do Departamento a que pertença a disciplina e aprovação final do CEPE. 

 
Art. 67 - As disciplinas desenvolvem-se em semestres letivos, de acordo 

com o Calendário Escolar, em horas-aula de duração mínima, em todos os cursos 
e atividades escolares. 

 
Art. 68 - É obrigatória a execução integral dos programas de ensino. 

 
 

CAPÍTULO III 
Da Pesquisa 

 
Art. 69 - A Faculdade incentiva a pesquisa através da concessão de auxílio 

para a execução de projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação 
de pessoal pós-graduado, promoção de congressos, intercâmbio com outras 
instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e outros meios 
ao seu alcance. 

 
§1O - Os projetos de pesquisa são coordenados pelo Departamento a que 

esteja afeta a sua execução. 
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§2O – A coordenação institucional da Pesquisa será exercida pelo Núcleo 
de Pesquisa da Faculdade, que contará com as condições de apoio necessárias. 

 
§3O – Anualmente, o Núcleo de Pesquisa emitirá relatórios de pesquisa, a 

serem apreciados pelo CEPE e divulgados pela Faculdade. 
 

 
CAPÍTULO IV 

Das Atividades de Extensão 
 

Art. 70 - A Faculdade mantém atividades de extensão para difusão, junto à 
comunidade em geral, de conhecimentos e de técnicas pertinentes às suas áreas  
de atuação, sem embargo às atividades culturais e recreativas. 

 
§1O - As atividades de extensão são coordenadas pelos Departamentos 

que as executam. 
 
§2O - A coordenação institucional das atividades de extensão será exercida 

pelo Núcleo de Extensão da Faculdade, que contará com as condições de apoio 
necessárias. 

 
§3O - Anualmente, o Núcleo de Extensão emitirá relatórios de extensão,  a 

serem apreciados pelo CEPE e divulgados pela Faculdade. 

TÍTULO IV 

Do Regime Escolar 
 
 

CAPÍTULO I 
Do Calendário Escolar 

 
Art. 71 - O ano letivo consta de, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos,  de 

trabalho acadêmico, não se computando, como tais, aqueles reservados aos 
exames finais. 

 
Art. 72 - Há, por ano, dois períodos regulares de atividades acadêmicas, 

com um mínimo de 100 (cem) dias letivos, podendo ser desenvolvido um período 
especial a iniciar-se após o segundo período regular. 

 
§1O - Todas as atividades escolares podem ser desenvolvidas nos períodos 

especiais, inclusive o ensino das disciplinas que figurem nos currículos dos cursos 
de graduação ministrados, respeitados os prazos mínimos de integralização 
estabelecidos e as exigências didático-pedagógicas previstas para cada 
disciplina. 
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§2O - Os períodos letivos podem subdividir-se em subperíodos, para efeitos 
de programação das várias disciplinas. 

§3O - O período letivo pode ser prorrogado por motivo de calamidade 
pública, guerra externa, convulsão interna e, a critério da Congregação, por outras 
causas excepcionais, independentemente da vontade do Corpo Docente, 
obedecido o Contrato de Trabalho. 

§4O - O período letivo é automaticamente prorrogado, no âmbito da 
Faculdade, para alcançar o mínimo de dias letivos fixados neste Regimento e, no 
âmbito de disciplina, para complementação de carga horária. 

 
Art. 73 - Semestralmente, o CEPE fixa o Calendário Escolar, no qual são 

indicados o início e o término de cada período letivo. 
 
Parágrafo Único – Semestralmente, a Faculdade informará aos seus 

alunos os programas dos respectivos cursos e demais componentes curriculares, 
sua duração, requisitos, qualificação dos docentes, recursos disponíveis e 
critérios de avaliação. 

 
 

CAPÍTULO II 
Do Processo Seletivo 

 
Art. 74 - O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida 

pelos candidatos e a classificá-los, dentro do estrito limite das vagas oferecidas. 
 
§1O - As vagas oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo 

Conselho Nacional de Educação e se encontram registradas no ANEXOII que 
integra este Regimento. 

 
§2O - As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual 

constarão as vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida para a 
inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação, de desempate e 
demais informações. 

§3º - Nos termos da legislação educacional vigente, as condições gerais de 
oferta dos cursos, constantes do Catálogo da Faculdade, acham-se à disposição 
dos interessados em concorrer às vagas nos cursos oferecidos e aos alunos de 
outros cursos da Faculdade. Tal documento encontra-se disponível na Secretaria 
da Faculdade.  

 
Art. 75 - O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas 

formas de escolaridade do 2o grau, sem ultrapassar este nível de complexidade, a 
serem avaliados na forma disciplinada pelo CEPE, respeitada a legislação 
vigente, assegurando critérios igualitários aos candidatos e uma integração dos 
conteúdos de verificação com os conteúdos do ensino médio. 

 
Art. 76 - A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados 

obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que 
não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelo CEPE. 
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§1O - A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para 
o qual se realiza o concurso, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato 
classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a 
documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados. 

§2O - Na hipótese de restarem vagas não preenchidas pelos candidatos 
classificados, poderá realizar-se novo concurso vestibular ou nelas poderão ser 
recebidos alunos transferidos ou portadores de diploma de graduação. 

 
 

CAPÍTULO III 
Das Matrículas 

 
Art. 77 - A matrícula na Faculdade é feita por período semestral, admitindo-

se a dependência em até duas disciplinas. 
 
§1O - Em caso de reprovação em mais de duas disciplinas, deverá o aluno 

saldar o débito acadêmico, para, então, prosseguir na grade curricular. 
§2O - A Faculdade poderá organizar turmas especiais de atendimento a 

alunos repetentes ou dependentes, sujeitos a exigências de freqüência e 
aproveitamento, inclusive, em períodos de férias. 

§3O - Havendo vaga, identidade de conteúdo e de carga horária, em casos 
especiais um aluno poderá cursar disciplinas em outro curso ou turno, bem como, 
por permuta, ser transferido de turno, desde que não haja prejuízo do 
aproveitamento escolar. 

§4O - Para efeito do parágrafo anterior, em havendo vaga ou vagas, estas 
serão preenchidas por ordem de inscrição, a não ser no caso de permuta. 

§5O - A matrícula em cursos seqüenciais será regida em calendário próprio, 
aprovado pelo CEPE. 

 
Art. 78 - O requerimento de matrícula inicial é dirigido ao Diretor da 

Faculdade, instruído com os seguintes documentos: 
 
I. históricos escolares completos de conclusão do 2o grau ou equivalente; 
II. prova de estar o requerente em dia com suas obrigações eleitorais; 
III. prova de estar o requerente em dia com suas obrigações com o 

serviço militar; 
IV. cédula de identidade ou documento que a substitua legalmente; 
V. registro civil de nascimento ou de casamento; 
VI. prova de pagamento da parcela correspondente da semestralidade.; 
VII. duas fotografias, de três por quatro centímetros, recentes. 

 
Parágrafo Único - Obedecidas as normas vigentes, pode a Faculdade 

aceitar matrícula de candidato possuidor de curso superior, cujo diploma substitui 
o documento referido no inciso I deste artigo, sujeito a processo seletivo aprovado 
pelo CEPE. 

 
Art. 79 - A matrícula periódica realiza-se em estrita obediência ao regime 

definido para o curso. 
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Art. 80 - Recusa-se nova matrícula aos alunos que não tenham condições 

de concluir o curso no limite máximo de integralização respectiva, não 
computados os períodos de matrícula trancada. 

 
§1O - Recusada a matrícula na forma do caput, o interessado que se 

sujeitar à classificação em novo processo seletivo poderá, em seguida, requerer 
aproveitamento dos estudos obtidos nos períodos anteriormente cursados. 

§2O - De acordo com as normas vigentes sobre dilatação de prazo máximo 
de integralização curricular, o CEPE, havendo vaga, pode autorizar a rematrícula 
do estudante, por tempo determinado, independentemente de novo processo 
seletivo. 

§3O - Em caso de alteração curricular, o aluno, no reingresso, não poderá 
exigir sua permanência no currículo antigo. 

§4O - O retorno à Faculdade de aluno que rompeu vínculo, por desistência, 
abandono ou cancelamento de matrícula, dependerá de vaga ociosa no curso, 
desde que o vínculo não tenha sido rompido há mais de quatro semestres. 

 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
Do Trancamento de Matrícula 

 
  Art. 81 - O estudante poderá requerer ao Diretor da 

Faculdade, trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas, independente 
de sua condição quanto à adimplência financeira perante a Faculdade. 

 
  § 1º. O trancamento poderá ser: 
         
  I - Parcial - É o trancamento de parte das disciplinas em que o 

aluno está matriculado.  
   II - Total - É o trancamento de todas as disciplinas em que o 
aluno se acha matriculado no semestre em questão e poderá ser concedido por 
até 2 (dois) períodos consecutivos, ou até 4 (quatro) períodos intercalados, 
durante todo o curso. 

 
  § 2º - Os períodos de trancamento de matrícula não serão 

computados para efeito de integralização do tempo máximo de conclusão do 
curso. 

 
  § 3º - Não se concederá trancamento de matrícula a aluno 

que figurar como indiciado em processo administrativo disciplinar, exceto por 
motivo de incorporação ao Serviço Militar Obrigatório ou por comprovado motivo 
de saúde. 

 
  § 4º - Ao retornar do trancamento, o estudante deverá 

submeter-se às normas vigentes na época, não lhe sendo assegurado o 
reingresso no currículo que cursava, sujeitando-o, pois, a processo de adaptação 
de estudos, em caso de mudança havida durante o afastamento. 
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  § 5º - Durante o período de trancamento, fica suspenso o 

vínculo do aluno com a instituição. O vínculo restabelece-se, automaticamente, ao 
final do período solicitado para trancamento, ficando o aluno sujeito às obrigações 
e adimplementos do contrato de prestação de serviços educacionais a partir de 
então. 

 
  § 6º Para fins de matrícula no período subseqüente, o 

trancamento em uma ou mais disciplinas equivale à reprovação, aplicando-se, 
neste caso, o Art. 77, § 1º, do Regimento da Faculdade. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
Das transferências 

 
Art. 82 - A Faculdade, no limite das vagas existentes e mediante processo 

seletivo, pode aceitar transferência de alunos, para prosseguimento dos estudos 
no mesmo curso de graduação ou de curso afim, provenientes de cursos 
autorizados ou reconhecidos, mantidos por instituições de ensino superior 
nacionais ou estrangeiras, com as necessárias adaptações curriculares, em cada 
caso. 

§1O - As disciplinas que possuem equivalência em conteúdo no curso da 
Faculdade de Viçosa e que foram cursadas com aproveitamento pelo estudante, 
são automaticamente aceitas pela Faculdade, devendo, entretanto, ser cursadas 
todas as demais disciplinas constantes da Grade Curricular do curso em questão, 
de acordo com as normas em vigor, previsto o aproveitamento de estudos. 

§2O - A Faculdade proporciona orientação ao aluno transferido, objetivando 
esclarecê-lo convenientemente, quando for o caso, sobre diferença de currículo e 
sobre seu quadro de adaptações programáticas e curriculares. 

§3O - A Faculdade, no limite das vagas existentes, pode aceitar também 
transferência interna, sob a forma de re-opção para curso afim, conforme norma 
do CEPE. 

 
Art. 83 - O requerimento de transferência é encaminhado, pelo estudante, 

ao Diretor da Faculdade, no prazo fixado no Calendário Escolar. 
 
§1O - O Histórico Escolar, completo, do curso até então realizado, os 

programas das disciplinas cursadas e a guia de transferência tramitam de acordo 
com a legislação vigente. 

§2O - No caso de aluno que abandonou o curso, a guia de transferência é 
substituída por certidão de currículo escolar expedida pela escola de origem, na 
qual conste a situação do ex-aluno. 

 
Art. 84 - Para efeito de matrícula, a Faculdade exige do transferido a 

apresentação dos documentos regimentalmente identificados para a matrícula 
regular e em obediência a normas superiores. 
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Art. 85 - Em caso de servidor público, civil ou militar, removido ex-officio 
para a sede da Faculdade, a matrícula é concedida independentemente de vaga e 
de prazos, desde que comprovada a condição aqui prevista e requerida a 
matrícula ao Diretor. 

 
Parágrafo Único - O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou 

companheiro e aos filhos ou enteados do servidor que vivam em sua companhia, 
bem como aos menores sob sua guarda com autorização judicial. 

 
Art. 86 - Sempre que necessário para a complementação do número de 

horas obrigatórias à expedição do diploma pela Faculdade, exige-se do 
transferido o cumprimento da carga horária adicional, indicada pela Coordenação 
do Curso e aprovada pelo CEPE. 

 
Art. 87 - A documentação pertinente à transferência, necessariamente 

original, tramita diretamente entre as instituições envolvidas. 
 
Art. 88 - O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 

fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso 
de origem. 

 
Parágrafo Único - O aproveitamento é concedido e as adaptações são 

determinadas pela Coordenação do Curso, observadas as seguintes e demais 
normas da legislação pertinente, ouvido, quando necessário, o Departamento: 

I. nenhuma disciplina do currículo do Curso, em conformidade com as 
diretrizes curriculares próprias, estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Educação, pode ser dispensada ou substituída por outra; 

II. disciplina do currículo do Curso, em que o aluno houver sido aprovado 
no curso de origem, é integralmente aprovada, exigindo-se, porém, quando na 
Faculdade a correspondente matéria estiver desdobrada em maior número de 
disciplinas, o cumprimento das restantes; 

III. disciplina complementar do Currículo Pleno do Curso de origem pode 
ser aproveitada em substituição à congênere da Faculdade, quando não for 
inferior a carga horária e forem correspondentes os programas ou equivalentes os 
conteúdos formativos; 

IV. para integralização do curso, exige-se a carga horária total não inferior 
à prevista na Faculdade; 

V. sempre que necessário para a complementação do número de horas 
obrigatórias à expedição do diploma pela Faculdade, exige-se do transferido o 
cumprimento de carga horária adicional; 

VI. os planos de reconhecimento e adaptação de estudos, em cada 
disciplina, devem ser propostos pelo professor respectivo e aprovados pelo 
Departamento a que se vinculem; 

VII. estudos complementares prescritos nos planos podem realizar-se 
mediante matrícula por disciplina; 

VIII. quando a transferência ocorrer durante o período letivo, podem ser 
aproveitados notas, conceitos, aprovações e freqüência obtidos na instituição de 
origem, até a data em que dela se tenha desligado o transferido. 
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Art. 89 - No ato do requerimento de transferência para a Faculdade, o 
estudante declara, por escrito, ter conhecimento pleno das normas que regem o 
processo, com  o que se compromete ao fiel cumprimento dos ordenamentos 
básicos da Instituição e se sujeita aos disciplinamentos pertinentes à sua 
condição de aluno transferido. 

Art. 90 -  Em qualquer época, a requerimento do interessado, a Faculdade 
concede transferência de aluno nela matriculado, desde que apresente 
“Declaração de Vaga” na IES de destino. 

 
Parágrafo Único - A transferência suspende as obrigações financeiras do 

aluno para com a Faculdade, a partir do mês seguinte ao vencimento. 
 
Art. 91 - Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes 

de outros cursos de graduação de instituições congêneres as normas referentes à 
transferência. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Do Aproveitamento de Estudos 

 
Art. 92 – Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos 

estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação 
específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a 
duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

 
§1º - A requerimento do interessado e mediante o exame de cada caso, 

respeitadas as exigências legais e este Regimento, a Faculdade pode admitir 
sejam aproveitados estudos realizados em cursos de graduação, de 
especialização, seqüenciais ou sob a forma de disciplina isolada, obedecidos, em 
cada caso, os conteúdos legais exigidos.  

§2O - O exame de equivalência de estudos, para efeito de aproveitamento, 
faz-se em termos de qualidade e densidade, tomando-se o programa da disciplina 
para exame de qualidade, e sua duração para o exame de carga horária, 
considerando-se ainda sua adequação científica e cultural no contexto curricular 
do curso respectivo. 

§3O - Nos casos de necessidade de adaptação de estudos para efeito de 
equivalência, esta se realiza sob direta supervisão e orientação do professor da 
disciplina. 

TÍTULO V 

Do Regime Didático-Científico 
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CAPÍTULO I 
Do Planejamento do Ensino, da Orientação Geral e da 

Coordenação Didática 
 

SEÇÃO I 
Do Planejamento do Ensino 

 
Art. 93 - O planejamento de ensino da Faculdade é feito pelo CEPE, com a 

expedição de planos destinados a definir para toda a estrutura, no semestre a que 
se refiram, os propósitos, os instrumentos e o apoio necessários às metas 
identificadas. 

 
Parágrafo Único - Os planos gerais fundem-se com os planos setoriais 

dos Departamentos, implicando aprovação de programas e planos de ensino, com 
seus fluxos e cronogramas, após parecer de comissão, especialmente designada 
pelo CEPE, sobre a organização e harmonia do conjunto. 

 
 

SEÇÃO II 
Da Orientação Geral 

 
Art. 94 - A orientação geral do ensino de graduação na Faculdade é 

realizada pelo CEPE, considerando o planejamento global, a orientação e a 
coordenação permanente. 

 
Art. 95 - A orientação didática dos planos de ensino obedece à direção 

central do conjunto curricular, partindo, desde o seu processo crítico, no 
Departamento, para uma harmonia de conteúdos e procedimentos, visando à 
não-duplicação de tópicos e ao maior rendimento do processo educacional. 

 
Art. 96 - A orientação dos currículos dirige-se para metodologias teóricas e 

práticas, com o apoio de laboratórios e estágios supervisionados, com vistas em 
promover a  formação de profissionais competentes em sua área de atuação. 

 
Art. 97 - A orientação dos alunos é feita pelos professores, pelas 

coordenações de cursos e pelos departamentos, no plano pedagógico e de 
desenvolvimento curricular, por processos de informação e atendimento direto; no 
plano administrativo, a orientação é feita pela Secretaria-Geral. 

 
 

SEÇÃO III 
Da Coordenação Didática 

 
Art. 98 - Cabe ao CEPE a coordenação didática dos cursos, em suas 

orientações básicas e, executivamente, ao Diretor da Faculdade. 
 
 

CAPÍTULO II 
Da Verificação do Rendimento Escolar 
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Art. 99 -A verificação da aprendizagem é feita por disciplina, abrangendo 
os aspectos de assiduidade e aproveitamento escolar. 

 
§1O - Entende-se por assiduidade a freqüência às atividades 

correspondentes a cada disciplina, considerando-se aprovado o aluno que 
comparecer a 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo, das aulas teóricas e 
práticas e demais trabalhos escolares programados, vedado o abono de faltas. 

§2O - Entende-se por aproveitamento escolar o desempenho do aluno face 
aos objetivos propostos em cada disciplina. 

§3O - Na avaliação do aproveitamento, devem ser considerados tanto os 
aspectos qualitativos quanto os quantitativos de aprendizagem.  

 
Art. 100 - A avaliação do aluno é contínua, gradativa, sistemática e 

integral, cabendo ao professor prever as modalidades adequadas para cada 
disciplina, com aprovação do Departamento. 

 
§1O - As atividades de avaliação, que se realizam durante o período letivo e 

correspondem a unidades parciais do programa fixado para disciplina, sempre 
que totalizadas ao fim do semestre, devem corresponder ao conteúdo integral dos 
respectivos programas. 

§2O - Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares 
sob a forma de provas e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes os 
resultados. 

 
Art. 101 - São atribuídas ao aluno, por disciplina, notas variáveis de 0 

(zero) a 100 (cem). 
 
Art. 102 - A aprovação em cada disciplina é obtida por uma das seguintes 

modalidades: 
 

I. pontos Cumulativos; 
II. média de Aproveitamento; 
III. nota Final. 

 
§1O - Pontos Cumulativos  -  é o número de pontos obtidos pela soma dos 

que forem atribuídos a cada uma das atividades que o professor programar para 
todo o período letivo, totalizando sempre 100 (cem) pontos. 

 
§2O - Média de Aproveitamento  -  é a média aritmética simples das provas, 

que serão, no mínimo, duas, e das atividades realizadas durante o período letivo. 
 
§3O - Nota Final  -  é a resultante da média aritmética simples entre os 

pontos cumulativos ou a Média de Aproveitamento e a Prova-Final. 
 
Art. 103 - Considera-se aprovado o aluno que houver obtido, no mínimo: 
 
I. 70 (setenta) Pontos Cumulativos; 
II. 70 (setenta) por Média de Aproveitamento; 
III. 60 (sessenta) como Nota Final. 
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Art. 104 - É submetido à Prova-Final o aluno que tiver obtido, nas 

modalidades I e II do artigo 102, aproveitamento igual ou superior a 40 (quarenta) 
e inferior a 70 (setenta). 

 
§1O - A Prova-Final abrange, obrigatoriamente, todo o conteúdo do 

programa analítico ministrado e será realizada segundo critérios fixados pelo 
Departamento. 

 
§2O - A Diretoria marca a Prova-Final de cada disciplina, para ser realizada 

entre dois e quinze dias após o término das aulas. 
 
Art. 105- Concede-se segunda chamada ao aluno que faltar  às atividades 

de avaliação. 
 
§1O - A concessão de segunda chamada está condicionada ao seguinte: 

I. requerimento ao Diretor dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à 
Atividade de Avaliação a que tiver faltado; 

II. motivo devidamente justificado, com apoio na legislação específica;  
III. respeito ao Calendário Escolar; 
 
§2O - Pode ser concedida revisão da nota atribuída à Prova-Final, quando 

requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua divulgação. 
 
 
 
Art. 106 - O CEPE regulamentará a verificação do rendimento escolar, com 

vistas à operacionalização. 
 
 

CAPÍTULO III 
Do Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de 

Curso e Monografia 
 

Art. 107 - Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e 
Monografia, quando parte integrante do currículo, são atividades obrigatórias para 
a obtenção do grau respectivo, realizando-se segundo regulamento elaborado 
pelo CEPE. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Da Avaliação e Qualidade do Ensino e do Colegiado de 

Ética Institucional 
 

Art. 108 - A avaliação e a qualidade do ensino constituem as bases para o 
encadeamento da melhoria ininterrupta das atividades acadêmicas da Instituição. 

 
Art. 109 - O Colegiado de Ética Institucional, órgão responsável pela busca 

de qualidade do ensino e pela avaliação permanente do sistema, é formado por: 



 35 

 

I. dois professores, um dos quais presidente; 
II. um aluno; 
III. um ex-aluno; 
IV. dois consultores especialistas externos. 
 
Parágrafo Único - Os membros previstos nos incisos I e II serão eleitos 

pelos pares e os demais, previstos nos incisos III e IV, serão indicados pelo 
Diretor da Faculdade, para mandato de dois anos, admitida a recondução. 

 
Art. 110 - Compete ao Colegiado de Ética Institucional: 
 
I. desenvolver programas de melhoria da qualidade do ensino, tendo 

como instrumento o Projeto Pedagógico da Instituição; 
II. criar e manter mecanismos de avaliação permanente da Faculdade; 
III. providenciar treinamento do corpo docente em técnicas didático-

pedagógicas de nível superior; 
IV. estimular a pós-graduação stricto sensu, para a capacitação dos 

professores, visando à qualidade do ensino. 
 

 

TÍTULO VI 

Da Comunidade Escolar 
 
 

CAPÍTULO I 
Das disposições Gerais 

 
Art. 111 - A comunidade escolar é constituída pelos Corpos Docente, 

Discente e Técnico-administrativo. 
 
Art. 112 - O ato de investidura em qualquer cargo ou função e a matrícula 

na Faculdade importam compromisso formal de respeitar a Lei, este Regimento e 
as autoridades constituídas, sendo falta punível a sua transgressão ou 
desatendimento. 

 
Art. 113 - Os membros do Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

pertencem aos quadros de pessoal da Entidade Mantenedora, com contratos 
regidos pela legislação trabalhista e, excepcionalmente, por prestadores de 
serviços autônomos. 
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Art. 114 - Os membros do Corpo Docente e Técnico-Administrativo são 
sempre contratados por um período probatório, por prazo determinado, findo o 
qual podem ou não ser efetivados no quadro permanente. 

 
Parágrafo Único - A efetivação a que se refere o caput depende do bom 

desempenho durante o período probatório, atestado pelo Chefe do Departamento, 
no caso de docente, ou pelo responsável pelo setor a que estiver servindo, no 
caso do técnico-administrativo. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
Do Corpo Docente 

 
 

SEÇÃO I 
Das Categorias 

 
Art. 115 - O Departamento congrega os professores de disciplinas afins 

para tarefas de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Art. 116 - O Corpo Docente da Faculdade é constituído de: 
 
I. Professores Titulares; 
II. Professores Assistentes; 
III. Professores Auxiliares. 
 
Parágrafo único - A categoria de Professor Assistente compreende 

progressão horizontal em 3 (três) níveis. 
 
 
Art. 117 - Entende-se por Professor Titular o docente que possui o título de 

Doutor ou equivalente, obtido em instituição no país ou no exterior, reconhecida 
pela sua excelência, a juízo da Congregação.  

 
§1O - Além do contido no caput, exigem-se para o exercício da função de 

Professor Titular: 
I. exercício efetivo de atividade docente de nível superior,  comprovada, 

durante, no mínimo, cinco anos; 
II. prática em atividade de pesquisa, comprovada com artigos publicados 

em periódicos de corpo editorial, no país e no exterior, na condição de primeiro 
autor; 

III. prática em atividade de extensão, atestada pela instituição onde a 
exerceu. 
 

§2O - Anualmente, o CEPE, ouvido o Departamento em que estiver lotado o 
docente, indica os Professores Assistentes que, atendendo ao disposto no 
Art.120, §1º, estiverem em condições de ser promovidos a Professores Titulares. 
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Art. 118 -  São atribuições do Professor Titular: 
 
I. elaborar plano de ensino de sua disciplina, submetendo-a à aprovação 

do Departamento; 
II. orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e a carga horária; 
III. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e 

julgar os resultados apresentados pelos alunos; 
IV. entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento 

escolar, nos prazos fixados; 
V. elaborar e executar projetos de pesquisa e de extensão; 
VI. participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que 

pertencer e de comissões para as quais for  designado; 
VII. recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 
VIII. exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 
 
Art. 119 - Entende-se por Professor Assistente o docente que possui pelo 

menos o título de Mestre ou equivalente, obtido em instituição no país ou no 
exterior, reconhecida pela sua excelência, a juízo da Congregação. 
 
 § 1o - A promoção horizontal poderá ser requerida pelo candidato, a 
qualquer tempo. 

§ 2o - Para progressão aos níveis II e III, o docente deverá ter pelo menos 
dois anos de exercício no magistério, no nível anterior, exercidos na Faculdade. 

§ 3o - O requerimento para promoção horizontal, dirigido ao Diretor da 
Faculdade e encaminhado pela Comissão de Pessoal Docente, deverá ser 
acompanhado de Curriculum Vitae, devidamente comprovado. 

§ 4o - A promoção horizontal ocorrerá por mérito, independentemente da 
existência de vaga, após interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício do 
magistério em cada nível.  

§ 5 o  - Caberá à Comissão de Pessoal Docente verificar e avaliar o mérito 
do candidato para a promoção horizontal. 

§ 6o - Para avaliação do mérito, serão levados em conta: 
 

I. formação acadêmica; 
II. exercício do magistério na Faculdade; 

III. atividades de extensão; 
IV. exercício de cargos ou funções administrativos na Faculdade; 
V. desempenho acadêmico-científico; 

VI. desempenho técnico-profissional. 
 

Art. 120 - Ao Professor Assistente, sob supervisão do Professor Titular, 
cabem as mesmas atribuições especificadas no artigo 118. 
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Art. 121 - Professor Auxiliar é o docente que possui pelo menos um curso 
de Especialização ou Aperfeiçoamento, além da Graduação, na área  de 
conhecimento em que atua na Faculdade. 

 
Parágrafo Único - Excepcionalmente, a critério da Congregação, por 

recomendação do CEPE, pode ser contratado, como Professor Auxiliar, graduado 
com comprovada experiência profissional. 

 
Art. 122 - Ao Professor Auxiliar compete cumprir as tarefas específicas, 

atribuídas pelo Departamento, sob orientação do Professor Titular ou Assistente. 
 
 

SEÇÃO II 
Da Seleção 

 
Art. 123 - Os professores são indicados pelo Diretor da Faculdade à 

Mantenedora, para contratação em período probatório e, posteriormente, para 
efetivação ou dispensa, de acordo com o Parágrafo Único do artigo 114. 

 
Art. 124 - A qualidade indispensável do docente indicado para admissão é 

demonstrada pela posse de diploma de graduação e de certificado de 
especialização ou aperfeiçoamento, no caso de Professor Auxiliar, ou pós-
graduação, nos outros casos, desde que tenha cursado matéria ou disciplina 
idêntica ou afim à qual vai lecionar e, pelo menos, no mesmo nível de 
complexidade.  

 
Art. 125 - É condição essencial para a contratação do professor a 

disponibilidade de horário para atendimento às obrigações regimentais, não 
podendo ser indicado, para atividades de magistério, quem não atenda tal 
exigência. 

 
Art. 126 - A título eventual e por tempo estritamente determinado, a 

Faculdade pode dispor do concurso de Professores Visitantes e de Professores 
Colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes 
integrantes da carreira. 

 
Art. 127 - A Faculdade pode servir-se de docentes aprovados pelo órgão 

federal competente em outras instituições de ensino superior, para, como 
Professores Visitantes, ministrarem ensino em disciplinas de sua especialidade. 

 
Parágrafo Único - O convite a Professores Visitantes e a indicação de 

Professores Colaboradores devem ser formalizados pelo Diretor da Faculdade, 
ouvido o Departamento. 

 
SEÇÃO III 

Dos Direitos e Deveres 
 

Art. 128 - Além de outras atribuições previstas neste Regimento, os 
docentes incumbem-se de: 
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I. participar da elaboração da proposta pedagógica da Faculdade; 
II. elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 
III. zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV. estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 
V. ministrar aulas nos dias letivos e nos horários estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; 

VI. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 
e a comunidade; 

VII. entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento 
escolar nos prazos fixados; 

VIII. observar o regime escolar e disciplinar da Faculdade; 
IX. participar das reuniões e trabalho dos órgãos colegiados a que 

pertencer e de comissões para as quais for designado; 
X. votar e ser votado para representante de sua classe na Congregação; 
XI. participar da elaboração e da execução de projetos de pesquisa e de 

extensão; 
XII. cumprir com suas obrigações trabalhistas e contratuais. 
 
XIII. cumprir freqüência obrigatória às atividades acadêmicas no período 

letivo, nos temos do Art. 47,  § 3º, da LDB. 

SEÇÃO IV 
Da Monitoria 

 
Art. 129 - A monitoria objetiva o melhor aparelhamento dos cursos da 

Faculdade e o aproveitamento dos alunos que apresentem atributos de 
inteligência, cultura e aptidão para a função. 

 
Art. 130 - Para a função de monitor de determinada disciplina somente 

pode ser admitido o aluno regularmente matriculado. 
 
Art. 131 - Compete ao Diretor da Faculdade a admissão do monitor, 

mediante indicação do professor titular, depois de submetê-lo a provas 
específicas, nas quais demonstre capacidade de desempenho em atividades 
técnico-didáticas de determinada disciplina. 

 
Art. 132 - Na seleção dos candidatos, são levados em conta a  

assiduidade, a conduta, predicados de inteligência, capacidade  e vocação, bem 
como as notas de provas e exames realizados em sua vida acadêmica na 
Faculdade. 

 
Parágrafo Único - O CEPE estabelecerá os critérios para a seleção de 

monitores. 
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Art. 133 - Os monitores têm gratuidade parcial mensal fixada pelo Diretor, 

de comum acordo com a Entidade Mantenedora, e são admitidos, a título 
precário, ficando, automaticamente, dispensados a partir da data oficial de sua 
colação de grau. 

 
Art. 134 - Incumbe ao monitor auxiliar aos colegas nos estudos das 

disciplinas do curso em que tiver matriculado, facilitando-lhes a realização de 
trabalhos e a obtenção de dados bibliográficos e de outros elementos necessários 
ao curso. 

 
Art. 135 - O número de monitores será fixado pelo CEPE, por proposta do 

Diretor, levando-se em conta as dotações orçamentárias e observando o seguinte 
critério preferencial: 

 
I. número de aulas atribuídas à disciplina; 
II. número de turmas e de cursos em que a disciplina é ministrada; 
III. número de aulas da disciplina. 

 
 

CAPÍTULO III 
Do Corpo Discente 

 
SEÇÃO I 

Da Constituição 
 

Art. 136 - Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e 
os alunos não regulares. 

 
§1O - Aluno regular é o aluno matriculado em curso de graduação, 

mestrado ou doutorado. 
 
§2O - Aluno não regular é o aluno inscrito em curso seqüencial, de 

aperfeiçoamento, de especialização, de extensão ou em disciplinas isoladas de 
qualquer um dos cursos oferecidos regularmente. 
 
 

SEÇÃO II 
Dos Direitos e Deveres 

 
Art. 137 - São direitos e deveres dos membros do Corpo Discente: 
 
I. freqüentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando 

diligência no seu aproveitamento; 
II. utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela 

Faculdade; 
III. recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 
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IV. observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se, dentro da 
Faculdade, de acordo com princípios éticos; 

V. zelar pelo patrimônio da Faculdade; 

VI. cumprir com todas as suas obrigações acadêmicas, financeiras, 
contratuais e regimentais; 

VII. votar e ser votado nas eleições do órgão de representação estudantil. 
VIII. cumprir freqüência obrigatória às atividades acadêmicas no período 

letivo, nos temos do Art. 47,  § 3º, da LDB. 
 
Art. 138 - Cabe ao Diretório, ou Centro Acadêmico, como entidade da 

representação estudantil, diligenciar o aperfeiçoamento do nível de ensino, 
apresentando sugestões para o melhor aproveitamento dos alunos. 

 
Art. 139 - O Diretório, ou Centro Acadêmico, é mantido por contribuições 

de seus associados, por doações a ele destinadas e recursos cedidos ou 
repassados pela Faculdade. 

 
Art. 140 - Na forma da legislação em vigor, ao Diretório, ou Centro 

Acadêmico, é vedada a participação ou representação em entidades alheias à 
Faculdade, bem como em qualquer atividade de natureza político-partidária. 

 
§1O - A participação do Diretório, ou Centro Acadêmico, ou sua 

representação, em qualquer entidade alheia à Faculdade acarretará a destituição 
da respectiva Diretoria, após a realização do inquérito. 

§2O - A destituição far-se-á por ato do Diretor da Faculdade, cabendo ao 
Diretório, ou Centro Acadêmico, promover eleição da nova diretoria, no prazo de 
sessenta dias. 

§3O - Os membros da diretoria destituída não poderão concorrer à nova 
eleição, ficando inabilitados, por dois anos, para o exercício do mandato de 
representação estudantil. 

§4O - Até à posse da nova diretoria, ficará suspenso o funcionamento do 
Diretório, ou Centro Acadêmico. 

§5O - A destituição, prevista no parágrafo primeiro, não excluirá a aplicação 
de sanções disciplinares, na forma prevista neste Regimento. 

 
 

SEÇÃO III 
Da Representação Estudantil 

 
Art. 141 - É assegurado aos estudantes de cada curso o direito à 

organização de seu Centro ou Diretório Acadêmico. 
 
Art. 142 - A organização, o funcionamento e as atividades da entidade 

estudantil são estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em assembléia geral 
dos alunos regulares. 
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Art. 143 - O Diretório, ou Centro, tem existência reconhecida como  
Entidade representativa, pela Faculdade, a partir da aprovação dos seus 
estatutos, levados em conta os demais dispositivos deste Regimento. 

 
Art. 144 - O Diretório, ou Centro, submete à aprovação da Entidade 

Mantenedora acordos ou convênios com entidades nacionais, ou estrangeiras, 
que envolvam o interesse da Faculdade. 

 
Art. 145 - Havendo mais de um Diretório, ou Centro, estes se organizam 

em um Diretório Central dos Estudantes, órgão máximo da representação 
estudantil. 

 
Parágrafo Único - Cabe ao Diretório Central dos Estudantes, na forma 

deste Regimento, indicar seus representantes, com direito a voz e voto, na 
Congregação, no CEPE, nos Departamentos e em Comissões constituídas, 
vedado o exercício do mesmo representante em mais de uma Representação. 

 
Art. 146 - A duração da representação Estudantil, junto aos órgãos 

colegiados, é de um ano, admitida a renovação da indicação no mesmo nome, 
para o mesmo colegiado, por mais um ano. 

 
Art. 147 - Na hipótese de desligamento da Faculdade no decorrer do 

mandato, o Diretório Central dos Estudantes indica ao Diretor outro 
Representante, que cumprirá o restante do mandato. 

 
Art. 148 - Trancamento de matrícula, cancelamento, abandono ou 

conclusão de curso importam em cassação automática do mandato, cumprindo à 
Entidade Estudantil a designação de substituto. 

 
Art. 149 - A indicação dos representantes é feita ao Diretor da Faculdade: 
 
I. até dez dias, após o início do período letivo, dos alunos que integrarão a 

Representação Estudantil junto aos órgãos colegiados; 
II. até três dias, após o recebimento da solicitação que fizer o Diretor, dos 

nomes que comporão as Comissões Especiais. 
 
Art. 150 - O exercício da função de representação ou dela decorrente não 

exime o estudante do cumprimento de seus deveres escolares. 
 
 

SEÇÃO IV 
Da Assistência ao Estudante 

 
Art. 151 - No limite de suas possibilidades técnicas e financeiras e 

observadas a finalidade e a programação específicas, a Faculdade procura 
prestar ao aluno assistência  necessária à sua realização como pessoa e 
oferecer-lhe condições básicas necessárias ao seu encaminhamento para a 
formação como profissional pleno. 
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§1O - A assistência ao estudante pode abranger, inclusive, orientação 
psicológica, pedagógica e para o trabalho, apoio material e financeiro, este sob a 
forma de bolsas de estudos, totais ou parciais, reembolsáveis ou não.  

 
§2O - A assistência ao estudante funciona diretamente vinculada ao Diretor 

da Faculdade, obedecendo a regulamento próprio, aprovado pelo CEPE. 
 
 
 

SEÇÃO V 
Dos Prêmios 

 
Art. 152 - A Faculdade confere, semestralmente, a concluintes de curso de 

graduação, os seguintes prêmios: 
 
I. Medalha de ouro, destinada a premiar o aluno que tenha obtido, durante 

todo o curso, a melhor média geral de aprovação, que não poderá ser inferior a 90 
(noventa). 

II. Medalha de prata, destinada a premiar o aluno que, durante todo o 
curso, tenha revelado o segundo melhor resultado, que não poderá ser inferior a 
80 (oitenta). 

 
Art. 153 - Independentemente dos prêmios definidos no artigo anterior, a 

Faculdade, com anuência da Entidade Mantenedora, pode instituir outros, bem 
como aceitar prêmios concedidos por instituições particulares, associações ou 
entidades, tendo em vista valorizar a excelência acadêmica.  

 
Parágrafo Único - Os prêmios previstos no artigo 155 sujeitam-se à 

regulamentação, aprovada pelo CEPE, e à dependência de disponibilidade 
financeira. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Do Corpo Técnico-administrativo 

 
 

SEÇÃO I 
Da Constituição 

 
Art. 154 - O Corpo Técnico-administrativo da Faculdade é constituído pelos 

servidores que não pertencem ao Corpo Docente e têm, a seu cargo, os serviços 
necessários ao bom funcionamento da Faculdade. 

 
Parágrafo Único - A Faculdade zela pela manutenção de padrões de 

recrutamento e condições de trabalho condizentes com sua natureza de 
instituição educacional, bem como por oferecer oportunidades de 
aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários. 
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Art. 155 - Pode o Diretor da Faculdade propor à Entidade Mantenedora a 
admissão e a dispensa de servidores técnico-administrativos. 

 
Art. 156 - As normas funcionais do Corpo Técnico-administrativo são 

fixadas pelo Diretor, ouvidos a Entidade Mantenedora e o CEPE. 
 
 

SEÇÃO II 
Dos Direitos e Deveres 

 
Art. 157 - Os direitos e deveres do pessoal técnico e administrativo estão 

basicamente dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho, pela qual se regem 
os respectivos contratos, aplicando-se-lhes as disposições deste Regimento 
relativas às obrigações identificadas. 

 
 

 

TÍTULO VII 

Do Regime Disciplinar 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Art. 158 - O ato de matrícula e de investidura em cargo ou função docente 

e técnico-administrativo importa em compromisso formal de respeito aos 
princípios éticos que regem a Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas 
contidas na legislação de ensino, neste Regimento, e, complementarmente, 
baixadas pelos órgãos competentes, e às autoridades que deles emanam. 

 
Art. 159 - Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, 

o desatendimento, ou transgressão, do compromisso a que se refere o artigo 
anterior. 

 
§1O - Na aplicação das sanções disciplinares, é considerada a gravidade da 

infração, à vista dos seguintes elementos: 
 
I. primariedade do infrator; 
II. dolo ou culpa; 
III. valor do bem moral, cultural ou material atingido; 
IV. grau de autoridade ofendida. 
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§2O - Ao acusado é sempre assegurado o direito de defesa. 
§3O - A aplicação a aluno ou docente de penalidade que implique 

afastamento, temporário ou definitivo, dispensa ou desligamento será precedida 
de processo disciplinar, mandado instaurar pelo Diretor. 

§4O - A aplicação a servidor técnico-administrativo de penalidade que 
implique em afastamento, temporário ou definitivo, ou dispensa é precedida de 
inquérito administrativo, mandado instaurar pela Entidade Mantenedora. 

§5O - Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, além da 
sanção disciplinar aplicável, o infrator está obrigado ao ressarcimento. 

 
Art. 160 - Mediante representação do Chefe do Departamento, do Diretor 

ou de qualquer interessado, é passível de sanção disciplinar, nos termos deste 
Regimento, o professor que, sem motivo aceito como justo pelo CEPE, deixar de 
cumprir programa, a seu cargo, ou horário de trabalho a que esteja obrigado, 
importando a reincidência em motivo bastante para dispensa, caracterizada como 
abandono de emprego. 

 
§1O - Se a representação for considerada objeto de deliberação, o 

professor fica desde logo afastado de suas funções, sem perda de salário, até 
que a deliberação seja tomada. 

 
§2O - O CEPE da Faculdade pronuncia-se sobre representações relativas 

ao disposto neste artigo no prazo de dez dias, contados do registro de entrada do 
documento. 

 
Art. 161 - A sanção disciplinar aplicada a aluno não é registrada em seu 

histórico escolar, anotando-se apenas nos registros da Faculdade. 
 
Parágrafo Único - As anotações relativas a advertência oral e repreensão 

são canceladas se, no prazo de um ano da aplicação, o discente não incorrer em 
reincidência. 

 
 

CAPÍTULO II 
Das Penas Aplicáveis ao Corpo Docente 

 
Art. 162 - Os membros do Corpo Docente da Faculdade estão sujeitos às 

seguintes penas disciplinares: 
 
I. advertência oral e sigilosa; 
II. repreensão, por escrito; 
III. suspensão; 
IV. dispensa. 
 
Art. 163 - A pena de advertência oral e sigilosa é aplicável ao professor 

que, sem justa causa, a juízo do Chefe do Departamento ou do Diretor: 
 
I. não observe prazos estabelecidos. 
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II. deixe de comparecer, sem justificativa, a ato escolar de sua obrigação 
ou para o qual tenha sido convocado. 

III. falte, sem justificativa, a mais de três dias de aula consecutivos. 
IV. deixe de preencher o diário de classe ou outro instrumento exigido pela 

legislação educacional. 
 
Art. 164 - A pena de repreensão, por escrito, é aplicável nos casos de 

reincidência em falta prevista no artigo anterior. 
 
Art. 165 - A pena de suspensão, com perda de vencimentos, é aplicável 

nos casos de: 
 
I. nova reincidência nas faltas previstas no artigo 163; 
II. desrespeito à autoridade escolar; 
III. não-cumprimento, sem motivo justo, de carga horária ou do programa 

de disciplina ao seu cargo. 
 
Art. 166 - A pena de dispensa é aplicável: 
 
I. no caso de reincidência no inciso III do artigo 163; 
II. por abandono de emprego; 
III. por incompetência científica, incapacidade didática ou técnica, desídia 

inveterada no desempenho das atividades escolares ou prática de atos 
incompatíveis com as finalidades da Faculdade; 

IV. por justa causa, nos termos da legislação trabalhista. 
 
Art. 167 - São competentes para aplicação das penalidades: 
 
I. de advertência: o Chefe do Departamento ou o Diretor; 
II. de suspensão: o Diretor; 
III. de demissão: a mantenedora, por proposta do Diretor, assegurando, 

antes de seu encaminhamento, o disposto no parágrafo único deste artigo. 
 
Parágrafo Único - Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, 

bem como da proposta de demissão, cabe recurso, com efeito suspensivo, à 
Congregação, no prazo de oito dias da aplicação da pena. 

 
 

CAPÍTULO III 
Das Penas Aplicáveis ao Corpo Discente 

 
Art. 168 - Os membros do Corpo Discente estão sujeitos às seguintes 

penas disciplinares: 
 
I. advertência oral; 
II. repreensão, por escrito; 
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III. suspensão, até trinta dias; 
IV. desligamento. 
 
Art. 169 - A pena de advertência oral é aplicável: 
 
I. por perturbação da ordem no recinto da Faculdade; 
II. por danos materiais causados à Faculdade, sem prejuízo de eventuais 

ressarcimentos. 
   
Art. 170 - A pena de repreensão, por escrito,  é aplicável nos casos de 

reincidência em falta prevista no artigo anterior. 
 
Art. 171 - A pena de suspensão, de até trinta dias, é aplicável: 
 
I. por desrespeito ou ofensa moral ao Diretor ou a qualquer membro do 

corpo docente ou técnico-administrativo; 
II. por agressão a qualquer outro aluno; 
III. por improbidade na execução dos trabalhos escolares; 
IV. por atentado doloso contra o patrimônio moral, científico, cultural ou 

material da Faculdade; 
V. pela tentativa de impedimento do exercício de funções pedagógicas, 

científicas ou administrativas da Faculdade; 
VI. por descumprimento às normas regimentais ou contratuais.  
 
Art. 172 - A pena de desligamento é aplicável: 
 
I. pela reincidência em infrações referidas nos incisos do artigo anterior; 
II. por agressão ao Diretor ou a qualquer membro do Corpo Docente ou 

Técnico-administrativo; 
III. por atos incompatíveis com a dignidade da vida escolar; 
IV. por rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais entre o 

aluno, ou seu representante legal, e a Mantenedora. 
 
Art. 173 - São competentes para aplicação das penalidades: 
 
I. de advertência, o Chefe do Departamento, o Coordenador do Curso e o 

Diretor; 
II. de repreensão, suspensão e desligamento, o Diretor. 
 
Parágrafo Único - Da aplicação das penalidades de advertência e 

repreensão, cabe recurso ao CEPE, e das demais, diretamente à Congregação. 
 
Art. 174 - O registro da penalidade aplicada é feito em documento próprio, 

não constando do histórico escolar do aluno. 
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Parágrafo Único - É cancelado o registro das penalidades de advertência 
e de repreensão se, no prazo de um ano de sua aplicação, o aluno não incorrer 
em reincidência. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Do Regime Disciplinar do 

Corpo Técnico-Administrativo 
 

Art. 175 - Aos membros do Corpo Técnico-administrativo aplicam-se as 
penalidades previstas na legislação trabalhista. 

 
Parágrafo Único - A aplicação das penalidades é de competência do 

Diretor. 
 
 

CAPÍTULO V 
Das Penas Aplicáveis à 

Representação Estudantil 
 

Art. 176 - Perde a função de representante estudantil junto a órgão 
colegiado o estudante que deixe de comparecer a três reuniões consecutivas ou a 
cinco alternadas, do órgão colegiado respectivo, ressalvados os casos de 
ausência imposta por motivo de força maior, a juízo do órgão colegiado, 
devidamente comprovados. 

 
Art. 177 - O comparecimento inconveniente ou incompatível com a 

dignidade da função de representante estudantil, a juízo do colegiado respectivo, 
é considerado motivo suficiente para a destituição do representante, cabendo 
recurso da decisão para órgão imediatamente superior na hierarquia 
administrativa. 

 
Art. 178 - Ocorrida a destituição de representante estudantil, cumpre ao 

Diretório Central dos Estudantes designar imediatamente o seu substituto na 
função. 

 
 

TÍTULO VIII 

Dos Recursos 
 
 

Art. 179 - Dos atos e decisões de autoridades ou órgão da Faculdade 
cabem os seguintes recursos: 

 
I. pedido de Reconsideração, para a própria autoridade ou órgão; 
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II. recurso Ordinário, nos casos de exercício da competência originária da 
autoridade ou órgão recorrido, a saber: 

 
a) de atos de professor em matéria didático-científica, para o Departamento 

e, em matéria disciplinar, para o Diretor; 
b) de atos do Diretor, para a Congregação; 
c) de decisões do Departamento, para o CEPE; 
d) de decisões do CEPE, para a Congregação. 
 
III. Embargos, de decisões de Departamento, no exercício de sua 

competência recursal, para o CEPE; 
IV. recurso de Revista, para a Congregação: 
a) de decisões do Diretor, no exercício de competência recursal; 
b) de decisões do CEPE, no exercício de competência recursal. 

 
V. Recurso Especial, das decisões da Congregação, em única ou última 

instância, sob estrita argüição de ilegalidade, para o órgão federal competente. 
 
§1O - Estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos 

senão depois de confirmadas pela instância revisora, as decisões contrárias à 
instituição, proferidas em exercício de competência originária. 

§2O - A autoridade ou órgão que tiver prolatado a decisão remete, ex officio, 
o efeito à instância imediatamente superior. 

§3O - Em caso de recurso voluntário a instituição far-se-á representar 
mediante designação prévia. 

 
Art. 180 - O pedido de recurso é interposto para órgão ou autoridade 

recorrida, no prazo de cinco dias, contados da data da publicação ou notificação, 
pelo interessado, do teor da decisão, cabendo ao Diretor da Faculdade o controle 
de tempestividade em primeira instância. 

 
§1O - Na hipótese de pedido de reconsideração, o prazo para recurso 

ordinário flui a partir da data de publicação ou notificação da nova decisão. 
 
§2O - O recurso não tem efeito suspensivo, salvo se a execução imediata 

do ato ou decisão recorrida puder trazer prejuízo irreparável para o recorrente, no 
caso de seu provimento. 

 
§3O - A autoridade, ou órgão, declara, para fins do parágrafo anterior, o 

efeito dado ao recurso. 
 
§4O - Com o recurso, pode o recorrente apresentar documentos. 
 
Art. 181 - Interposto o recurso, é,  dentro de quarenta e oito horas, aberta 

vista ao recorrido, pelo prazo de cinco dias, para apresentar suas razões, às quais 
podem ser anexados documentos. 
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Art. 182 - Recebido o recurso na instância superior, se se tratar de 
colegiado, é ele distribuído a um Relator, para emitir Parecer, a ser apresentado 
no prazo de vinte dias. 

 
Art. 183 - Apresentado o Parecer, o recurso é submetido a julgamento, na 

primeira reunião do Colegiado. 
 
Art. 184 - Julgado o recurso, o processo é devolvido à autoridade ou órgão 

recorrido para cumprimento da decisão proferida, salvo se o recurso tiver sido 
recebido no efeito suspensivo. 
 

TÍTULO IX 

Do Grau, da Colação, dos Diplomas, 

Certificados e Títulos Honoríficos 
 
 

CAPÍTULO I 
Do Grau 

 
Art. 185 - Ao aluno que concluiu o curso de graduação, a Faculdade 

confere o grau correspondente. 
 
 

CAPÍTULO II 
Da Colação de Grau 

 
Art. 186 - O ato coletivo de Colação de Grau dos alunos concluintes de 

curso de graduação é realizado em sessão solene da Congregação,  sob a 
presidência do Diretor da Faculdade. 

 
§1O - Na Colação de Grau, o Diretor toma o juramento dos graduandos, 

prestado de acordo com fórmula aprovada pela Congregação. 
 
§2O - A requerimento dos interessados, e em casos especiais, devidamente 

justificados, pode a Colação de Grau ser feita individualmente ou por grupos, em 
dia e hora fixados pelo Diretor da Faculdade, e na presença de três professores, 
no mínimo. 
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CAPÍTULO III 
Dos Diplomas e Certificados 

 
Art. 187 - Ao aluno graduado, a Faculdade expede o diploma 

correspondente, devidamente assinado pelo Diretor, pelo Secretário e pelo 
Concluinte. 

 
Art. 188 - A Faculdade expede o Certificado, devidamente assinado pelo 

Secretário e pelo Diretor, ao aluno que concluiu o curso de especialização, 
aperfeiçoamento, extensão, Pós-graduação Stricto Sensu ou outro. 

 
Parágrafo Único - Os Certificados dos Cursos de Aperfeiçoamento e 

Especialização são acompanhados dos respectivos históricos escolares, com 
indicação de: 

 
I. currículo do curso, relacionando-se para cada disciplina a sua duração 

em horas, o nome do docente responsável e a respectiva titulação; 

II. forma de avaliação do aproveitamento adotada; 

III. período em que o curso foi ministrado e sua duração total em horas; 

IV. declaração de que o curso obedeceu a todas as exigências 
estabelecidas para a espécie, pela legislação vigente. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Títulos Honoríficos 

 
Art. 189 - A Faculdade pode conceder título de Benemérito, Professor 

Emérito, e Professor “Honoris Causa”, por decisão da Congregação, tomada pelo 
voto secreto de dois terços de seus membros. 

 
§1O - O título de Benemérito é concedido a pessoas que tenham prestado 

ajuda relevante à Instituição. 
 
§2O - O título de Professor Emérito é concedido a professor da Faculdade 

que se aposente após distinguir-se no exercício de suas atividades no ensino 
superior. 

 
§3O - O título de Professor “Honoris Causa” é concedido a professores e 

pesquisadores ilustres, estranhos aos quadros da Faculdade, que tenham 
prestado serviço ou contribuição relevante à ciência, à técnica ou à cultura, em 
sentido genérico. 

TÍTULO X 
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Disposições Gerais e Transitórias 
 

 
Art. 190 - As representações dos alunos são consideradas apenas quando 

formuladas por escrito e devidamente fundamentadas e assinadas. 
 
Parágrafo Único - Os órgãos da administração da Faculdade devem 

pronunciar-se sobre representações de alunos no prazo de trinta dias, ressalvado 
o previsto no §2o do artigo 159 deste Regimento. 

 
Art. 191 - À Faculdade é vedado promover ou autorizar manifestações de 

caráter político-partidário, racial ou religioso. 
 
Art. 192 - O atraso no pagamento de parcela da semestralidade escolar 

acarreta, para o aluno, multa percentual e atualização monetária pro rata die no 
limite autorizado pelo órgão competente ou, na sua falta, pela Entidade 
Mantenedora, respeitada a legislação pertinente em vigor. 

 
Art. 193 - A Faculdade reserva, em seu orçamento anual, dotação própria 

para o processo de aperfeiçoamento de seu Corpo Docente, qualificação e 
expansão de seus recursos bibliográficos, laboratoriais e de apoio ao ensino e à 
pesquisa em geral. 

 
Art. 194 - A Faculdade pode manter publicações periódicas e outras por 

ela julgadas de interesse. 
 
Art. 195 - Nenhuma publicação que envolva responsabilidade para a 

Instituição pode ser feita sem encaminhamento do Diretor, ouvida, conforme o 
caso, a Entidade Mantenedora. 

 
Art. 196 - A Faculdade tem símbolos e insígnias próprios, segundo 

modelos aprovados pela Congregação. 
 
Art. 197 - Por intermédio da Entidade Mantenedora, a Faculdade 

encaminha, anualmente, ao órgão oficial competente relatório de suas atividades 
do ano anterior. 

 
Art. 198 - O CEPE, observadas as disposições deste Regimento, pode 

disciplinar, para efeitos operacionais, qualquer assunto que mereça detalhamento. 
 
Art. 199 - A Faculdade pode criar subdivisões internas, sem que impliquem 

alterações regimentais, com vistas em oferecer ao ensino, à pesquisa e às 
atividades de extensão apoio qualificado. 

 
Art. 200 - Ressalvados os casos de alterações por disposições legais 

imperativas, este Regimento pode ser modificado mediante proposta do Diretor e 
do CEPE. 

 
Parágrafo Único - Qualquer alteração neste Regimento deverá ser 

aprovada por dois terços da Congregação, pela Entidade Mantenedora, no que for 
de sua alçada, e pelo órgão federal competente. 
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Art. 201 - As modificações deste Regimento entrarão em vigor no semestre 
letivo seguinte ao da aprovação pelos órgãos competentes do Governo Federal. 

 
Art. 202 - Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação. 
 
Art. 203 - Este Regimento entra em vigor na data de aprovação pelo 

Conselho Nacional de Educação. 
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