
FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE 
PARANAGUÁ

ESTATUTO

TÍTULO I
A FAFIPAR E SEUS FINS

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO

Art.  1º.  A  FACULDADE ESTADUAL  DE FILOSOFIA,  CIÊNCIAS E  LETRAS DE 
PARANAGUÁ - FAFIPAR, criada pelo Decreto Estadual nº. 4144, de 13 de agosto 
de 1956; autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 47.667, de 19 de janeiro de 1960; 
reconhecida pelo Decreto Federal nº. 54.355, de 30 de setembro de 1964; instituída 
como  Fundação  de  Direito  Público  pelo  Decreto  Estadual  nº.  21.970,  de  21  de 
dezembro de 1970 e transformada em Autarquia conforme Lei nº. 9.663, de 16 de 
junho de 1991, de natureza jurídica de Direito Público, com sede e foro na cidade de 
Paranaguá,  Estado  do  Paraná,  rege-se  por  seu  Estatuto,  por  seu  Regimento, 
observadas as Legislações Federal e Estadual, bem como pelas resoluções de seus 
colegiados.

Art. 2º. A autonomia administrativa consiste na faculdade de:
a) elaborar e reformular, com a aprovação dos órgãos competentes, o seu 

Estatuto e Regimento;
b) elaborar  e  reformular,  com a  aprovação  do  Colegiado  competente,  as 

normas dos Departamentos e órgãos complementares;
c) organizar a lista sêxtupla para nomeação do Diretor e Vice-Diretor por ato 

do Governador do Estado;
d) dispor,  respeitada  a  legislação  específica,  sobre  seu  pessoal  docente, 

técnico  administrativo,  regulando  direitos  e  deveres  assim  como  as 
normas  de  seleção,  admissão,  exercício,  avaliação,  promoção, 
licenciamento, substituição e demissão;

e) admitir,  comissionar,  contratar,  dispensar,  lotar,  transferir,  promover,  de 
acordo  com as  possibilidades financeiras  e  orçamentárias,  segundo as 
normas da legislação de ensino e trabalhista, pessoal docente, técnico, de 
pesquisa e administração.

Art. 3º. A autonomia didática e científica consiste no direito de:
a) estabelecer sua política de ensino e pesquisa;
b) criar,  organizar,  modificar e extinguir  cursos,  segundo critérios próprios, 

observada a legislação vigente, de conformidade com as exigências do 
meio social, econômico e cultural;

c) fixar os currículos de seus cursos, obedecidas as normas estabelecidas 
pelo Conselho Federal de Educação e Conselho Estadual de Educação e 
submetê-los à sua aprovação;

d) estabelecer seu regime escolar didático;
e) fixar critérios para seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos;
f) conceder graus, diplomas, títulos e outras dignidades universitárias.
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Art. 4º. A autonomia financeira consiste no poder de:
a) elaborar e executar seu orçamento;
b) administrar e dispor do seu patrimônio,  segundo os objetivos a que se 

propõe a Fundação, na forma de legislação aplicável;
c) fixar  taxas relativas  aos seus cursos e  a outros  serviços  prestados ao 

corpo discente e a terceiro;

d)aceitar  doações,  legados,  subvenções  e  cooperação  financeira  de 
entidade públicas e privadas;

e) contrair empréstimos para atender às suas necessidades;
f) tomar  outras  medidas,  aconselhadas  e  deliberadas,  para  obtenção  de 

recursos necessários à constante melhoria da entidade.

Art.  5º.  A  autonomia  disciplinar  consiste  na  Faculdade  de estabelecer  direitos  e 
obrigações de fazê-los cumprir, e aplicar sanções disciplinares ao pessoal docente, 
discente, técnico e administrativo.

CAPÍTULO II
DOS FINS

Art.  6º.  A  FAFIPAR,  que  tem  por  objetivo  cultivar  o  saber,  nos  campos  do 
conhecimento puro e aplicado, tem por finalidades:

a) ministrar  ensino  em grau superior,  formar  e  aperfeiçoar  profissionais  e 
habilitar  pessoas  ao  exercício  de  profissões  técnico-científicas  e  de 
magistério;

b) promover a educação e o ensino, a pesquisa e a cultura das ciências, 
letras e artes;

c) estender  o  ensino  e  a  pesquisa  à  comunidade,  mediante  cursos  ou 
serviços especiais.

Art. 7º. No desempenho de suas funções, para atingir seus fins, deverá:
a) aplicar-se ao estudo da realidade brasileira;
b) constituir-se em fator de integração regional e nacional;
c) proporcionar à juventude universitária educação física complementar à sua 

formação moral e cívica;
d) assessorar as entidades públicas e particulares no campo de estudos e 

pesquisas;
e) cooperar com organizações congêneres;

f) assegurar  pela  liberdade  de  estudos,  sem  participar  de  movimentos 
político-partidário-religiosos.

TÍTULO II
A ORGANIZAÇÃO

Art. 8º. A FAFIPAR organizar-se-á com observância dos seguintes princípios:
a) unidade de patrimônio e administração;
b) organicidade de estrutura, com base em departamentos;
c) integração das funções de ensino e pesquisa,  vedada a duplicação de 

meios para fins idênticos ou equivalentes;
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d) racionalidade de organização, com plena utilização de recursos materiais 
e humanos;

e) flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às peculiaridades regionais, 
às possibilidade de criação de cursos e projetos de pesquisa.

Art.  9º.  A  FAFIPAR  poderá  criar,  desmembrar,  agrupar  órgãos  ou  serviços,  na 
medida das necessidades, determinadas pelo desenvolvimento de suas atividades.

TÍTULO III
A ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 10. A administração da FAFIPAR será exercida pelos seguintes órgãos:
I – Órgão de execução – Diretoria.
II – Órgãos deliberativos e consultivos pelo colegiado:

a) Congregação;
b) Conselho Departamental;
c) Departamentos;

III – Órgãos auxiliares da Diretoria:
a) Secretaria Geral
b) Biblioteca
c) Assessorias
d) Departamento Administrativo e Financeiro
e) Divisão de Recursos Humanos

Art.  11.  A  Diretoria,  que  superintende,  representa,  coordena  e  administra  o 
patrimônio e os interesses da FAFIPAR, nos termos deste Estatuto e do Regimento, 
é exercida pelo Diretor.
Parágrafo Único: São órgãos da Diretoria:

I – Vice-Diretoria;
II – Secretaria Geral;
III – Departamentos e Divisões;
IV – Assessorias;

CAPÍTULO II
DO DIRETOR E VICE-DIRETOR

Art. 12. O Diretor é o agente executivo dos órgãos deliberativos.

Art. 13. O Diretor e o Vice- Diretor, brasileiros natos, professores com exercício na 
FAFIPAR,  serão  nomeados  pelo  Governador  do  Estado  conforme  Regimento  e 
Regulamento específico da Consulta Acadêmica.

§ 1° - A composição da lista tríplice para a escolha do Diretor e do Vice-
Diretor  será  feita  até  sessenta  dias  antes  do  término  dos  mandatos  dos 
respectivos ocupantes.
§ 2° - O mandato do Diretor e do Vice-Diretor serão simultâneos.
§ 3° - A duração do mandato é a fixada por lei.
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§ 4° -  Em caso de vacância de qualquer  um dos cargos,  será elaborada, 
dentro de trinta (30) dias, lista para a escolha do substituto, que completará o 
período restante do mandato, observado o disposto no caput deste artigo.
§ 5° - É vedado o exercício de mais de dois mandatos consecutivos do Diretor 

ou de Vice- Diretor.
§ 6° - O Diretor e o Vice-Diretor ficarão desobrigados do exercício de suas 

atividades  docentes,  sem  prejuízo  dos  vencimentos,  gratificações  e  demais 
vantagens.

§ 7° - O Diretor e o Vice-Diretor não poderão exercer outro cargo ou função 
na FAFIPAR.

Art. 14. Ao Diretor compete:
1. Coordenar e superintender as atividades universitárias;
2. representar a Fundação em juízo ou fora dele;

3. zelar pela fiel execução do Estatuto e do Regimento;
4. convocar e presidir os órgãos deliberativos e de fiscalização da FAFIPAR, 

sempre com direito a voto e o de qualidade;

5. administrar as finanças da FAFIPAR, em conjunto com o responsável pelo 
Departamento Administrativo e Financeiro;

6. dar posse ao seu substituto e ao Vice-Diretor;
7. ordenar e dirigir todos os serviços da Diretoria;
8. estabelecer e fazer cessar as relações jurídicas e de emprego do pessoal 

docente, técnico e administrativo da FAFIPAR, ouvidos os colegiados;
9. exercer o poder disciplinar;
10.dar cumprimento às deliberações dos órgãos colegiados da Fundação;
11.submeter a proposta orçamentária aos órgãos da Administração Estadual;
12.ordenar o empenho das verbas e respectivas requisições de pagamento;
13.conferir graus e assinar diplomas e certificados;
14. firmar convênios, ouvidos os Conselhos competentes;
15. instituir comissões, permanentes ou temporárias, para estudar problemas 

específicos  e  designar  assessores  para  o  desempenho  de  tarefas 
especiais;

16.apresentar relatório e prestar contas aos órgãos competentes, na época 
em que isso for exigido;

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

18.propor  os  valores  de  taxas,  contribuições,  para  pagamento  de  cursos, 
documentos  fornecidos,  serviços  prestados  por  órgão  ou  pessoa  da 
FAFIPAR;

19.  instituir prêmios;
20.  manter  os  colegiados  da  FAFIPAR  informados  sobre  os  assuntos 

relacionados com as suas áreas de competência;
21.submeter, em tempo hábil,  aos órgãos competentes, os assuntos sobre 

que  devem  apreciar  e  emitir  parecer,  especialmente  a  proposta 
orçamentária,  o balanço e a prestação de contas,  o relatório geral  das 
atividades;

22.admitir,  contratar,  dispensar,  lotar,  transferir,  promover,  comissionar, 
elogiar, punir e praticar quaisquer atos relativos aos contratos de trabalho 
do pessoal docente, técnico e administrativo da FAFIPAR;
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Art. 15. O Diretor será substituído em suas faltas, afastamentos ou impedimentos 
pelo Vice-Diretor.
Parágrafo  Único  -  Em caso  de  vacância  e  até  novo  provimento,  o  Vice-Diretor 
assumirá o mandato nos termos do Artigo 13, parágrafo 4º. 

Art. 16. O Diretor e o Vice-Diretor poderão ser destituídos de seus mandatos nos 
casos previstos em lei e, especificamente, se praticarem ato que atente contra a 
expressa  disposição  legal  aplicável  à  FAFIPAR,  viole  o  Estatuto  e  Regimento, 
Resolução  do  Conselho  Departamental  ou  deponha  contra  o  decoro  de  suas 
funções.

§ 1° - A iniciativa da destituição será formalizada em proposta fundamentada 
e subscrita por mais da metade dos membros da Congregação.
§  2°  -  A  proposta  da  destituição  será  apreciada  pela  Congregação 
(assegurado o direito de ampla defesa) e, se aprovada pela maioria de seus 
membros, em votação secreta, será submetida ao Governador do Estado.

Art.  17.  O Diretor poderá vetar,  com efeito suspensivo,  Resoluções do Conselho 
Departamental e da Congregação.

§ 1° - O veto deverá ser encaminhado, dentro de setenta e duas (72) horas, 
para exame do colegiado competente, acompanhado das razões.
§  2°  -  O  veto  só  será  mantido  se  obtiver  maioria  absoluta  de  votos  dos 
membros desses colegiados.
§ 3° - O veto será apreciado em reunião do colegiado, dentro de dez (10) dias 
úteis consecutivos à sua apresentação.

Art.  18. Ao Vice-Diretor compete exercer as atribuições delegadas pelo Diretor e 
substituí-lo nos termos do Estatuto e do Regimento.

Art. 19. Em caso de vacância simultânea do cargo de Diretor e Vice-Diretor assumirá 
a Direção da FAFIPAR o professor  titular  mais antigo,  pertencente  ao  Conselho 
Departamental.

Art. 20. O afastamento do Diretor e Vice-Diretor, por mais de cinqüenta (50) dias 
consecutivos,  sem autorização  da  Congregação,  será  considerado  abandono  de 
cargo.

CAPÍTULO III
DA CONGREGAÇÃO

Art.  21.  A  Congregação,  órgão  máximo  da  FAFIPAR,  será  composta  pelos 
Professores Titulares, Adjuntos e Assistentes, Auxiliares e 01 (um) representante 
dos professores colaboradores escolhido entre seus pares com mandato de 01 (um) 
ano, nove (09) representantes do Corpo Discente, sendo um representante de cada 
Centro  Acadêmico  e  01  (um)  representante  do  D.C.E.,  indicado  pelo  Diretório 
Central “29 de Julho”, três (03) representantes do corpo técnico-administrativo, em 
efetivo exercício. Eleitos na forma prevista pelo Regimento da FAFIPAR, todos com 
direito a voz e a voto.
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Art. 22. O quorum da Congregação, para poder deliberar validamente, é de um terço 
dos membros.
Parágrafo Único - Se, decorridos 30 (trinta) minutos após a hora fixada para o início 
da reunião, for verificada a falta de quorum, o Diretor fará lavrar uma ata em que se 
registrem os nomes dos membros que deixaram de comparecer, os motivos das 
respectivas ausências e marcará data e hora para uma nova reunião.

Art. 23. A Congregação será presidida pelo Diretor da FAFIPAR e, na sua ausência, 
pelo Vice-Diretor.

Art. 24. A Congregação reunir-se-á:

a) ordinariamente, por ocasião da abertura dos trabalhos de cada período 
letivo, ao final do primeiro semestre e final do ano letivo;

b) extraordinariamente, por convocação do Diretor, por requerimento de pelo 
menos um terço (1/3) de seus membros, por requerimento do Conselho 
Departamental; 

c) solenemente,  para  assistir  à  posse  do  Diretor  e  do  Vice-Diretor;  por 
ocasião da cerimônia da colação de grau dos alunos que terminaram os 
cursos de  graduação;  para  outorga de dignidade universitária,  ou  para 
recepção de autoridades e de figura eminentes no setor cultural.

Art. 25. A convocação dos membros da Congregação para as reuniões deverá ser 
feita por escrito, com a ordem do dia, e com a antecedência mínima de quarenta e 
oito (48) horas.
Parágrafo Único - A reunião da Congregação tem prioridade sobre as atividades da 
FAFIPAR.

Art. 26. A Congregação compete:
a) deliberar  sobre  os  recursos  interpostos  contra  os  atos  administrativos, 

pedagógicos e didáticos do Diretor,  do Conselho Departamental  ou do 
Corpo Docente;

b) organizar a lista para nomeação do Diretor e Vice-Diretor, de acordo com 
o disposto no artigo 13 e seus parágrafos;

c) autorizar a criação, a fusão, o desmembramento, a suspensão temporária 
e a extinção de cursos de graduação;

d) aprovar o Relatório Anual das atividades da FAFIPAR;
e) elaborar e modificar o Estatuto e o Regimento da FAFIPAR, submetendo-

os à aprovação dos órgãos competentes;
f) deliberar sobre a política científica da FAFIPAR;
g) destituir o Diretor e ou o Vice-Diretor, ou qualquer titular de cargo eletivo;
h) deliberar,  em  caráter  conclusivo,  sobre  quaisquer  assuntos  que  lhes 

sejam submetidos pelo Conselho Departamental ou pela Diretoria;
i) deliberar  sobre  os  casos  omissos  no  Regimento  e  no  Estatuto  e  as 

dúvidas que surjam na sua aplicação;
j) resolver sobre questões que direta ou indiretamente interessam à ordem 

didática ou patrimonial da FAFIPAR;
k) resolver, em grau de recurso, sobre penalidades impostas a membros do 

Corpo Docente ou Discente;
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l) opinar sobre a dispensa temporária de professores para a realização de 
estudos no país ou no estrangeiro;

m) conferir título de Professor Emérito da FAFIPAR à pessoa de notório 
saber, e de Professor “Honoris Causa” a quem se haja distinguido por 
seus serviços relevantes prestados à FAFIPAR;

n) apreciar  processos  administrativos  que  envolvam  membros  do  Corpo 
Docente;

o) fazer cumprir as leis, pareceres e resoluções atinentes ao ensino em geral 
e à didática em particular;

p) sugerir medidas de interesses do ensino e da FAFIPAR.

Art. 27. De cada reunião da Congregação será lavrada ata em livro próprio, pelo 
Secretário da FAFIPAR ou por quem o substituir.

Art. 28. Nenhum membro da Congregação poderá votar em deliberação que, direta 
ou indiretamente, interessa a ele ou a parentes de 1º grau.
Parágrafo Único - O Presidente da Sessão declarará o impedimento.

Art. 29. Não será admitido o voto por procuração.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

Art.  30.  O Conselho  Departamental,  órgão consultivo  e  deliberativo,  destinado à 
coordenação das atividades didáticas, pedagogias e administrativas da FAFIPAR, 
terá  a  seguinte  constituição:  Diretor,  Vice-Diretor,  Chefes  dos  Departamentos  e 
representação do Corpo Discente, na forma do disposto no Regimento.

Art. 31. O Conselho Departamental terá a sua competência definida no Regimento.

CAPÍTULO V
DOS DEPARTAMENTOS

Art. 32. O Departamento, a menor fração da estrutura universitária para efeitos de 
organização administrativa, didático-científica e distribuição do pessoal, compreende 
disciplinas afins e congrega professores e pesquisadores para o objetivo comum de 
ensino e de pesquisa.

§ 1° - Compõem-se de disciplinas preferentemente dentro do mesmo centro 
setorial ou excepcionalmente, de centros setoriais diversos.

§ 2° - Integram cada Departamento os professores das várias categorias do 
Magistério, vinculados às disciplinas que o compõem. 

Art. 33. O Departamento terá sua composição, competência e função definidas no 
Regimento.

TÍTULO IV
AS ESTRUTURAS ATUANTES

CAPÍTULO I
DO CORPO DOCENTE
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Art. 34. O Corpo Docente da FAFIPAR será constituído pelos professores efetivos 
do Estado, colocados à disposição da FAFIPAR e pelos Professores Contratados. 

Art.  35.  Além de  suas  atividades  de  ensino  e  pesquisa  terão  os  professores  a 
responsabilidade de orientação geral dos alunos, visando a sua integração à vida 
universitária e a seu melhor ajustamento ao futuro exercício profissional.

Art.  36.  Os  docentes  serão  distribuídos  pelas  seguintes  classes  e  lotados  nos 
respectivos  Departamentos,  por  ato  do  Diretor,  baseado  em  deliberações  do 
Conselho Departamental, observada a legislação pertinente:

a) Professor Auxiliar

b)Professor Assistente;

c) Professor Adjunto;

d)Professor Titular.
e) Professor Associado

Art. 37. O regime de trabalho será fixado anualmente pelo Conselho Departamental, 
observada a legislação específica.

Art. 38. As promoções do Corpo Docente serão regidas pela legislação em vigor.

Art.  39. Observadas as disposições legais,  nenhum docente poderá ser admitido 
pela FAFIPAR sem concurso de provas e títulos.

§  1º  -  O  Conselho  Departamental  aprovará  normas  do  concurso,  dando 
obrigatoriamente destaque aos títulos ligados aos cursos específicos, às atividades 
do magistério e à eficiência.

§ 2° - O pessoal docente será contratado nos níveis salariais da FAFIPAR, 
observadas a legislação específica.

Art. 40. O contrato de trabalho do Professor Colaborador será de doze (12) meses, 
renovável por mais doze (12) meses.

Art.  41.  O contrato  de  trabalho  do  Professor  Colaborador  poderá  ser  renovado, 
sendo para isso necessário o parecer favorável do Departamento em que estiver 
lotado o Professor, onde se afirme claramente sua eficiência intelectual, técnica e 
funcional,  devendo  ser  ratificado  pelo  Conselho  Departamental,  observadas  as 
disposições regimentais e legais.

CAPÍTULO II
DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Art. 42. O Corpo Técnico é constituído de pessoal técnico, de artífices de operários 
qualificados com habilitações adequadas às atividades que lhes forem atribuídas.
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Art.  43.  O  Corpo  Administrativo  é  constituído  de  profissionais  de  qualificação 
adequada  ao  desempenho  de  cargos  e  funções  inerentes  à  administração  da 
FAFIPAR e de pessoal não qualificado no setor de serviços.

Art.  44.  A  admissão  do  pessoal  Técnico-Administrativo  será  feito  por  concurso 
específico.

TÍTULO V
DO CORPO DISCENTE

Art. 45. O Corpo Discente terá seus direitos e deveres fixados no Regimento.

TÍTULO VI
O PATRIMÔNIO

Art.  46.  Além  dos  bens  que  o  Estado  entender  destinar  para  a  FAFIPAR  do 
respectivo fundo a personalizar, o patrimônio da FAFIPAR será composto:

I – do prédio utilizado pela FAFIPAR, localizado à rua Comendador Correia 
Junior,  entre  as  ruas  João  Eugênio  e  Manoel  Correia,  com uma área  de 
construção de 4.327,47 metros quadrados de área construída em um terreno 
medindo aproximadamente 2.856,00 metros quadrados.
II – dos bens e direitos dos saldos dos exercícios financeiros, das dotações 
consignadas ou que vierem a ser consignadas no Orçamento da União, do 
Estado  do  Paraná,  do  Município  de  Paranaguá,  de  outros  Municípios  ou 
entidades públicas; dos auxílios, doações, legados e quaisquer contribuições 
oriundas de pessoas físicas ou jurídicas de direito  privado e de entidades 
internacionais que forem destinados à FAFIPAR;
III  _ dos bens imóveis, móveis equipamentos e instalações que lhes forem 
expressamente destinados ou adquiridos.

Art. 47. Os bens e direitos pertencentes à FAFIPAR somente poderão ser utilizados 
em benefício de suas finalidades.

§  1°  -  A  FAFIPAR  poderá  promover  inversões  de  fundos,  tendentes  à 
valorização patrimonial e à obtenção de rendas aplicáveis à consecução de 
seus objetivos.
§ 2° - Os rendimentos previstos no parágrafo anterior poderão ser utilizados 
no custeio de atividades técnicas e administrativas específicas.

Art. 48. A FAFIPAR poderá receber doações com ou sem encargos, inclusive para a 
constituição  de  Fundos  Especiais,  ampliação  de  instalações  ou  custeio  de 
determinados serviços.

Art. 49. Quando justificados, poderão ser criados Fundos Especiais destinados ao 
custeio de atividades específicas.
Parágrafo  Único  –  Os  fundos  a  que  se  refere  este  artigo  somente  poderão  ser 
aplicados na realização dos objetivos que justificarem a sua instituição sob pena de 
serem extintos e levados à conta do Patrimônio da FAFIPAR.
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Art. 50. O patrimônio da FAFIPAR será administrado pelo Diretor, com observância 
das prescrições legais e regulamentares aplicáveis a cada caso.

TÍTULO VII
OS RECURSOS FINANCEIROS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E ORIGEM

Art. 51. Os recursos financeiros da FAFIPAR serão provenientes de:
I – Dotações, que por qualquer título lhe forem atribuídos no Orçamento da 
União,  do  Estado  do  Paraná,  do  Município  de  Paranaguá  e  de  outros 
municípios.
II  –  Doações  ou  contribuições  concedidas  a  título  de  subvenções  por 
autarquias ou pessoas físicas ou jurídicas.
III – Rendas de aplicação de bens e valores patrimoniais.
IV – Taxas e emolumentos regulamentares.
V – Retribuição de atividades remuneradas.
VI – Rendas eventuais. 

CAPÍTULO II
DO REGIME FINANCEIRO

Art. 52. O exercício financeiro da FAFIPAR coincidirá com o ano civil.

Art. 53. O orçamento da FAFIPAR será uno.

Art. 54. Até as datas previstas, a Diretoria apresentará aos órgãos competentes a 
proposta  orçamentária  do  exercício  seguinte,  especificada,  separadamente,  as 
despesas de capital e as de operação.

Art. 55. A prestação anual de contas será feita aos órgão competentes nas datas 
exigidas por lei, além de outros, conterá os seguintes elementos;

a) Balanço Patrimonial;

b)Balanço de Verificação;
c) Balanço Financeiro;

d)Demonstrativo da receita e da despesa.

Art.  56. Toda receita será recolhida em conta bancária em nome da FAFIPAR e 
escriturada  em  sua  receita  geral,  velada  a  retenção  para  aplicação  extra-
orçamentária.

Art.  57. Os fundos especiais terão escrituração própria, não sendo vinculados ao 
princípio da anualidade.
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Art. 58. Os saldos dos exercícios financeiros serão lançados no Fundo Patrimonial 
da  FAFIPAR  ou  em  Fundos  Especiais,  de  acordo  com  o  parecer  dos  órgão 
competentes.

TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 59. A convocação dos membros dos colegiados para as reuniões será feita por 
escrito, com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas e com a respectiva 
ordem do dia.

Art. 60. O comparecimento à reunião de um dos colegiados preterirá qualquer outro 
ato escolar.

§ 1° - O não comparecimento à reunião só poderá ser justificado pelo próprio 
colegiado  e  poderá  sujeitar  descontos  no  pagamento  e  sanções  disciplinares, 
regimentais e estatutárias ao faltoso.

§ 2° - É vedada, a qualquer participante de uma reunião de colegiado, retirar-
se do local, sem autorização da presidência.

Art. 61. O Diretor presidirá a todas as reuniões dos colegiados a que comparecer e 
terá o seu voto como o de qualidade.

Art.  62.  Os colegiados disciplinarão a matéria  de sua competência,  por  meio de 
Resoluções, as quais serão homologadas pelo Diretor.

Art. 63. A implantação de ordens e serviços novos e as alterações nos já existentes 
far-se-ão  progressivamente,  à  medida  que  se  efetivarem  as  condições 
indispensáveis para a reestruturação determinada pelo presente Estatuto.

Art. 64. O presente Estatuto constitui o documento legal básico da FAFIPAR.

Art. 65. O presente Estatuto será devidamente inscrito no Registro Civil de Pessoa 
Jurídica, na forma estatuída pela lei que rege as Faculdades.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pelos colegiados aos quais a matéria 
será especificamente afeta. 

Art. 67. O presente Estatuto somente poderá ser modificado por votação mínima de 
três quartos (3/4) dos membros da Congregação, e quando tal assunto constar da 
pauta da convocação.

Art.  68.  A  Faculdade  Estadual  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  Paranaguá 
funcionará por prazo indeterminado, e, sendo extinta, o seu patrimônio reverterá ao 
Estado do Paraná. 

Aprovado  na  Reunião  Extraordinária  da  Congregação  da  FAFIPAR  em  14  de 
dezembro de 2007.  
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