
R E G I M E N T O

T Í T U L O  I

DA FACULDADE, DOS SEUS FINS E
 DO SEU RELACIONAMENTO COM A ENTIDADE MANTENEDORA

C A P Í T U L O  I
Da Faculdade e dos seus Fins

Art. 1º -  A Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá - FAFIPAR, 
criada pelo Decreto nº 4.144, de 13 de agosto de 1956; autorizada pelo Decreto nº 47.667 de 
19 de  agosto  de  1956;  reconhecida  pelo  Decreto  nº  54.355 de  30 de  setembro  de  1964; 
instituída como Fundação de Direito Público pelo Decreto 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,  e  rege-se  por  Estatuto  e  Regimento  próprios,  observadas  a  Legislação  Federal  e 
Estadual, bem como pelas resoluções de seus colegiados.

§ 1 -  A FAFIPAR, com autonomia didático-científica,  administrativa e disciplinar, 
reger-se-á,  pela  legislação  do Ensino Superior,  pelo Estatuto,  por  este  Regimento  e  pelas 
Resoluções dos seus Órgãos Colegiados Superiores.

§ 2º - A FAFIPAR, Autarquia da administração direta do Estado do Paraná, vinculada 
à  Secretaria  de  Estado  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  terá  sua  fiscalização 
econômico-financeira exercida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 2º - São objetivos da FAFIPAR:

I - promover a criação cultural  e o desenvolvimento da capacidade científica,  bem 
como do pensamento reflexivo;
II  -  ministrar  o  ensino  superior,  visando  à  formação  de  pessoas  capacitadas  ao 
exercício da investigação e do magistério em todas as áreas do conhecimento, bem 
como, à sua qualificação para as atividades profissionais;
III  -  estender  o  ensino  e  a  pesquisa  à  sociedade  mediante  cursos  e  prestação  de 
serviços essenciais;
IV -  realizar  intercâmbio  científico  e  cultural,  bem como participar  de  programas 
oficiais  de  cooperação  nacional  e  internacional,  promovendo  a  divulgação  de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos e comunicar o saber através do ensino 
de publicações ou de outras formas de comunicação.

C A P Í T U L O  II
Do Relacionamento da Faculdade com a Entidade Mantenedora

Art. 3º - A Faculdade é um órgão dependente da entidade mantenedora quanto à manutenção 
de seus  serviços;  sendo autônoma,  com poder  de decisão,  no que se  refere  às  atividades 
acadêmicas e administrativas, em seu âmbito.



T Í T U L O  II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FACULDADE

C A P Í T U L O  I

Dos Órgãos

Art. 4º - São órgãos da Faculdade:

1º - Diretoria;
2º - Congregação;
3º - Conselho Departamental;
4º - Departamentos;

Parágrafo único - Na execução de suas atividades, a administração da Faculdade contará 
com órgãos suplementares, citados no Artigo 10.

SEÇÃO I

Da Diretoria

Art. 5º - A Diretoria, órgão executivo que coordena e fiscaliza todas as atividades da IES, é 
exercido pelo Diretor.

Art.  6º  - O  Diretor  e  o  Vice-Diretor  serão  nomeados  pelo  Governador  do  Estado,  após 
consulta democrática para formar lista tríplice, que será elaborada em ordem classificatória 
decrescente.

§ 1º  - Os  votos  dos  docentes  terão  peso  de  70% de,  de  acordo com a  legislação 
vigente, e os 30% restantes serão distribuídos entre os discentes e os agentes universitários.

§ 2º - A Comissão Eleitoral, responsável pelo acompanhamento do processo eleitoral, 
será designada pelo Diretor da Faculdade, de conformidade com a legislação vigente. 

§ 3º - Antes de encaminhar  a lista a que se refere o presente artigo,  cada um dos 
indicados,  no  prazo  de  setenta  e  duas  (72)  horas,  manifestará  em documento  próprio,  a 
disposição de aceitar a nomeação.

§ 4º - A lista tríplice será encaminhada ao Governador do Estado em data anterior a 
pelo menos trinta (30) dias do final dos respectivos mandatos.

§  5º  - Os  candidatos  ao  cargo  de  Diretor  e  Vice-Diretor  deverão  ser  brasileiros, 
Professores Titulares, Adjuntos, Assistentes ou Auxiliares em exercício na IES, desde que não 
estejam em estágio probatório.



Art. 7º -  O mandato do Diretor e do Vice-Diretor será de quatro (04) anos, permitida uma 
única reeleição para mandato imediato, de conformidade com a legislação vigente.

§ 1º - O Diretor será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Diretor, 
que o sucederá em caso de vacância, até o novo provimento.

§  2º  - Na  vacância  das  funções  de  Diretor  e  Vice-Diretor,  como  na  falta  ou 
impedimento  de  ambos,  a  diretoria  será  exercida  pelo  membro  da  Congregação  que  for 
professor com maior tempo de serviço docente na IES.

§ 3º - Ocorrendo quaisquer das vacâncias mencionadas neste artigo,  o processo de 
elaboração da respectiva lista tríplice deverá ser concluído no prazo máximo de trinta (30) 
dias. 

§ 4º - O Diretor e o Vice-Diretor ficam desobrigados do exercício de suas atividades 
docentes, sem prejuízo de vencimento, gratificações e demais vantagens.

Art. 8º - Ao Diretor compete:

I - Administrar a Faculdade e representá-la em juízo ou fora dele;
II - Zelar pela fiel execução da legislação da IES;
III - Exercer o poder disciplinar no âmbito da IES;
IV  -  Convocar  e  presidir  as  reuniões  da  Congregação  e  do  Conselho 
Departamental;
V - Conferir grau, assinar diplomas, títulos, certificados e históricos escolares;
VI - Elaborar o plano anual da Faculdade, e submetê-lo à Congregação;
VII  -  Instituir  comissões  especiais  ou  grupos  de  trabalho  para  assessoramento  ad 
referendum da Congregação;
VIII  -  Convocar  as  eleições  que  se  fizerem  necessárias  para  a  escolha  dos 
representantes do corpo docente;
IX  -  Propor  à  Entidade  Mantenedora  a  contratação  de  pessoal  docente  e  agente 
universitário, bem como firmar convênios, ouvido o Conselho Departamental;
X -  Elaborar  a proposta  orçamentária  da Faculdade a ser encaminhada  à  Entidade 
Mantenedora;
XI - Autorizar as publicações sempre que estas envolvam responsabilidade da IES;
XII  -  Cumprir  e  fazer  cumprir  as  deliberações  do  Conselho  Departamental  e  da 
Congregação;
XIII - Apresentar anualmente ao Conselho competente o Relatório das Atividades da 
Faculdade;
XIV  -  Resolver  os  casos  omissos  neste  Regimento,  ouvidos  a  Congregação  e  o 
Conselho Departamental, de acordo com a competência destes órgãos;
XV - Exercer as demais atribuições conferidas por lei e por este Regimento;
XVI - Vetar a deliberação ou atos de quaisquer órgãos colegiados, submetendo o veto 
à Congregação, no prazo de setenta e duas (72) horas, que poderá rejeitar por decisão 
da maioria dos votos dos membros presentes. 

Parágrafo único - É facultado ao Diretor delegar ao Vice-Diretor atribuições constantes do 
presente artigo.

Art. 9º - A Diretoria terá a sua organização e funcionamento definidos em regimento próprio.



Parágrafo  único  -  São subordinados  ao  Diretor  os  órgãos  técnicos  e  administrativos  da 
Faculdade.

Art. 10 - São órgãos auxiliares da Diretoria:

I - Secretaria Geral;
II - Biblioteca;
III - Assessorias;
IV - Departamento Administrativo e Financeiro.  

Da Secretaria Geral

Art. 11 - A Secretaria Geral, diretamente subordinada ao Diretor, é órgão responsável por 
todo o movimento escolar e administrativo da Faculdade e obedece a regulamento próprio, 
aprovado pelo Diretor.

Art. 12 - A Secretaria da IES é dirigida por um secretário designado pelo Diretor.

Art. 13 - Compete ao Secretário, observado o regulamento próprio:

1) Propor  ao Diretor  o  regulamento  dos serviços  da secretaria  e  as  alterações  que 
nele se fizerem necessárias.
2)  Organizar,  coordenar  e  administrar  os  serviços  de  secretaria,  fazendo  cumprir 
os horários e as tarefas que lhe são afetas.
3) Assessorar os órgãos superiores da Faculdade.
4) Secretariar as reuniões da Congregação e do Conselho Departamental.
5) Coordenar os serviços auxiliares relativos às atividades acadêmicas e controlar os 
que forem pertinentes.
6) Registrar e assinar diplomas e certificados.
7) Cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho Nacional e do Conselho 
Estadual de Educação.
8) Participar de comissões e grupos de trabalho que tratem de assuntos referentes à 
área acadêmica.
9) Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Diretor.

Da Biblioteca

Art.  14  -  A  organização,  estrutura  administrativa  e  as  atribuições  da  Biblioteca  serão 
definidas em regulamento próprio aprovados pelo Conselho Departamental.

Das Assessorias 

Art.  15  -  As  Assessorias,  subordinadas  diretamente  ao  Diretor,  terão  suas  atribuições 
fixadas em regulamento próprio, aprovado pelo Diretor.



Departamento Administrativo e Financeiro

Art. 16 - Cabe ao Departamento Administrativo e Financeiro da Faculdade a coordenação e 
execução das atividades relativas ao orçamento e a área administrativa.

SEÇÃO II

Da Congregação

Art. 17 - A Congregação, Colegiado Superior da Faculdade, de caráter consultivo, normativo 
e deliberativo, tem a seguinte composição:     

I - O Diretor, seu Presidente.
II - O Vice-Diretor, Vice-Presidente.
III  -  Todos  os  professores  Titulares,  Adjuntos,  Assistentes,  Auxiliares  e  01  (um) 
representante dos professores colaboradores escolhido entre seus pares, com mandato 
de 01 (um) ano.
IV - (09) representantes do corpo discente, sendo um representante de cada Centro 
Acadêmico  e  01  (um)  representante  do  DCE,  indicado  pelo  Diretório  Central  de 
Estudantes.
V - Três (03) representantes do corpo técnico-administrativo, em efetivo exercício.

Parágrafo único - O mandato dos membros referidos no inciso IV e V será de um (01) ano, 
admitindo-se uma recondução.

Art. 18 - Compete à Congregação:  

I - Traçar as diretrizes da IES e supervisionar a sua execução.
II - Aprovar o Regimento da Faculdade e seus respectivos anexos, bem como suas 
modificações.
III - Deliberar sobre a criação ou extinção de cursos de graduação, por proposta do 
Conselho Departamental.
IV - Homologar as indicações de Diretor e Vice-Diretor eleitos na forma da lei.
V  -  Julgar  recursos  de  qualquer  natureza,  interpostos  contra  decisões  dos  demais 
órgãos da Faculdade.
VI - Apreciar o relatório anual da diretoria.
VII - Conferir títulos honoríficos e outras dignidades acadêmicas.
VIII  -  Deliberar  sobre  quaisquer  outras  atribuições  decorrentes  de  lei  e  deste 
Regimento, bem como sobre questões nele omissas.
IX - Regulamentar o processo de consulta à comunidade acadêmica, para composição 
da lista tríplice, para escolha do Diretor e Vice-Diretor, na forma da legislação vigente.

Parágrafo  único  - Das  decisões  da  Congregação  caberá  recurso,  por  estrita  argüição  de 
ilegalidade,  ao Conselho  Estadual  de Educação,  no prazo  de trinta  (30)  dias  contados  da 
publicação da decisão.

Art. 19 - A Congregação reunir-se-á ordinariamente, 03 (três) vezes a cada ano letivo, sendo 
no  início,  no  encerramento  do  primeiro  semestre  e  no  fim  de  cada  ano  letivo,  e, 



extraordinariamente quando convocada pelo Diretor, ou a requerimento de um terço de seus 
membros,  e  solenemente  por  ocasião  da  cerimônia  da  Colação  de  Grau  dos  alunos  que 
terminaram os cursos de graduação, para outorga de dignidade universitária.

Art. 20 -  O quorum da Congregação, para poder deliberar validamente, é de um terço dos 
membros.

§ 1º - O Presidente da Congregação tem direito aos votos ordinário e de qualidade;

§ 2º - Nenhum membro da Congregação poderá votar em assunto que seja de seu 
interesse pessoal direto ou indireto, ou de parentes até segundo grau.

Art. 21 - Terão direito a voto os membros nominados no Art. 17 nos incisos I, II, III, IV e V.

SEÇÃO III
Do Conselho Departamental

Art.  22  -  O  Conselho  Departamental,  órgão  consultivo  e  deliberativo,  destinado  à 
coordenação das atividades didático-pedagógico-administrativas da Faculdade, tem a seguinte 
constituição:

I - Presidente, o Diretor da Faculdade;
II - Vice-Diretor;
III - Chefes de Departamento;
IV  -  Um  representante  do  corpo  discente,  indicado  pelo  Diretório  Central  dos 
Estudantes.

Parágrafo  único  - O mandato  do  representante  do  corpo discente  será  de  um (01)  ano, 
admitindo-se uma recondução.

Art. 23 - Ao Conselho Departamental compete:

I - Coordenar e supervisionar os planos e atividades dos departamentos;
II - Aprovar o calendário escolar;
III  -  Elaborar  a  estrutura  curricular  dos  cursos,  bem  como  suas  alterações, 
submetendo-os à Congregação;
IV - Propor à Congregação a criação ou extinção de cursos de graduação;
V - Homologar as decisões das comissões de concurso;
VI - Deliberar sobre a criação, modificação e extinção de departamentos;
VII - Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares;
VIII - Decidir sobre assuntos didáticos ou de pesquisa que lhe forem propostos;
IX - Propor à Congregação a realização de cursos de especialização, bem como seus 
respectivos planos;
X - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 
da IES;
XI  -  Opinar  sobre  matérias  que  lhe  forem  encaminhadas  pelo  Diretor  e  pela 
Congregação;



XII  -  Exercer  as  demais  atribuições  que  lhe  forem conferidas  por  lei  e  por  este 
Regimento.

Art.  24  - O  Conselho  Departamental  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma  vez  por  mês,  e, 
extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor, ou requerimento de um terço (1/3) de 
seus membros.

SEÇÃO IV
Dos Departamentos

Art. 25 - O Departamento é o órgão que congrega em uma área específica, disciplinas afins, 
para os efeitos de organização didático-científica-administrativa da Faculdade.

§ 1º - Os Departamentos, com as respectivas disciplinas correspondentes à sua área 
específica, são os constantes do Anexo II deste Regimento.

Art. 26 -  O Departamento é composto por todas as classes de professores,  vinculados às 
disciplinas que o compõem, e um (01) representante do corpo discente de cada ano, sendo 
somente 01 (um) com direito a voto.

§ 1º - Todos os professores têm direito a voz e voto em assunto didático-pedagógico.

§ 2º - O mandato dos representantes discentes será de um (01) ano, admitindo-se uma 
recondução.

Art. 27 -  O Departamento será chefiado por um professor Titular,  Adjunto, Assistente ou 
Auxiliar, com mandato de dois (02) anos, eleito pelos votos dos professores do Departamento 
e da representação discente, sendo designado pelo Diretor, através de Portaria.

§ 1º - O Departamento terá subchefe, que será eleito simultaneamente com o chefe;

§  2º  - O  Subchefe  do  Departamento  substitui  o  chefe  nos  impedimentos  e 
afastamentos;

§ 3º - O Chefe e o Subchefe não poderão ser eleitos para mais de dois (02) mandatos 
sucessivos para o mesmo cargo e deverão ter interstício mínimo de dois (02) anos de exercício 
em disciplinas integrantes do Departamento.

§  4º  - No  impedimento  simultâneo  do  chefe  e  subchefe  do  Departamento,  o 
Departamento  da  IES designará  um professor  para  exercer  “pro-tempore”  a  chefia,  até  a 
cessação do impedimento ou um novo provimento dos cargos;

§ 5º - As eleições para chefia e subchefia realizar-se-ão no último bimestre letivo do 
final  dos  respectivos  mandatos,  obedecendo  ao  regulamento  geral  aprovado  pelo 
Departamento;

§ 6º - A eleição será feita por escrutínio secreto, sendo eleito o candidato que obtiver o 
maior número de votos.



Art. 28 - Ao Departamento compete:

I -  Acompanhar  o desempenho pedagógico do corpo docente e propor horários de 
trabalhos escolares;
II - Elaborar e desenvolver programas de ensino, pesquisa e extensão;
III - Aprovar os programas e planos de ensino das suas disciplinas;
IV  -  Pronunciar-se  sobre  aproveitamento  de  estudos  e  adaptações  de  alunos 
transferidos e diplomados, para fins de dispensa;
V - Opinar sobre afastamento, mudança de regime de trabalho e processo de seleção 
do seu pessoal docente;
VI - Distribuir entre os membros do Departamento, os encargos de ensino e extensão 
de serviço à comunidade;
VII - Aprovar o plano e o calendário de atividades do Departamento;
VIII  -  Planejar  para  o  seu  respectivo  departamento  atividades  curriculares, 
extracurriculares  e  promoções,  submetendo-as  a  apreciação  do  Conselho 
Departamental;
IX  -  Zelar  pela  regularidade  e  qualidade  do  ensino  ministrado  pelo
Departamento;
X - Executar e fazer executar, no âmbito das suas atribuições as decisões do Conselho 
Departamental e da Diretoria;
XI - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei e por este Regimento.

Art. 29 - Ao Chefe do Departamento compete:

I - Convocar e presidir as reuniões do Departamento;
II - Representar o Departamento junto às autoridades e órgãos da IES;
III - Exercer o poder disciplinar sobre os membros dos corpos docente,  discente  e 
servidores não docentes, no âmbito do Departamento;
IV - Encaminhar à Direção, anualmente, o relatório das Atividades do Departamento;
V - Supervisionar e orientar as atividades do pessoal docente, técnico-administrativo 
do Departamento;
VI - Zelar pela regularidade do ensino, das disciplinas ministradas pelo Departamento;
VII - Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, ouvido o Departamento;
VIII - Distribuir a carga horária dos professores, inclusive as de pesquisa;

           IX - Exigir o cumprimento das horas de trabalho que aos professores se impõem, 
observados  os  mandamentos  universitários  e  respeitada  a  liberdade  didática  dos 
mesmos; 
X  -  Exercer  as  demais  atribuições  que  lhe  forem  atribuídas  por  lei  e  por  este 
Regimento.

Art.  30  –  O  Departamento  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma  vez  por  mês,  e, 
extraordinariamente, quando convocada pelo Chefe, pelo Diretor ou a requerimento de um 
terço (1/3) de seus membros.

T Í T U L O III
DA ATIVIDADE ACADÊMICA



CAPÍTULO I
DO ENSINO 

Seção I
Dos Cursos em Geral

Art. 31 - A Faculdade ministrará o ensino em vários níveis, compreendendo entre outras, as 
seguintes modalidades de cursos:

I - Graduação;
II - Especialização e Aperfeiçoamento;
III - Extensão;
IV - Cursos Seqüenciais.

§  1º  - Os  cursos  de  Graduação,  abertos  à  matrícula  de  candidatos  que  tenham 
concluído  o  curso  de  Ensino  Médio  ou  equivalente  e  obtido  classificação  em  processo 
seletivo, destinam-se à formação acadêmica ou habilitação profissional em nível superior.

§  2º  - Os  cursos  de  Especialização  e/ou  Aperfeiçoamento,  abertos  a  candidatos 
diplomados em cursos de graduação destinam-se à formação de Especialistas,  mediante  o 
aprofundamento dos estudos superiores ou treinamento em técnicas especializadas.

§ 3º - Os cursos de Extensão, abertos aos detentores dos requisitos exigidos em cada 
caso, destinam-se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando à elevação 
cultural da comunidade.

§ 4º  -  Os cursos  Seqüenciais,  abertos  à  matrícula  de  candidatos  que  atendam aos 
requisitos estabelecidos em cada caso, destinam-se ao preparo específico de profissionais nas 
diversas áreas de produção de bens e serviços, caracterizados como emergentes. 

Art.  32  -  Os cursos  previstos  no  §  2º  e  3º  do  Art.  31  têm seus  planos  de  organização 
aprovados  pelo  Conselho  Departamental,  devendo  conformar-se,  quanto  à  duração  e 
qualificação,  com  as  exigências  específicas  estabelecidas  pelo  Conselho  Nacional  de 
Educação.

SEÇÃO II

Da Estrutura dos Cursos de Graduação

Art. 33 – Os Cursos de Graduação definidos por um Currículo Pleno, observadas as diretrizes 
curriculares fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, têm por objetivos:

Parágrafo único – I - ampliar os conhecimentos básicos, necessários à formação específica 
dos cursos de Licenciatura e ou Bacharelado;

     II - orientar e qualificar profissionalmente, os alunos;
                        III - propiciar elementos de cultura geral.



Art.  34 –  Para cada curso de graduação será  organizado um currículo,  de acordo com a 
legislação em vigor e as determinações estatutárias e regimentais, respeitadas as Diretrizes 
Curriculares  fixadas  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação,  devendo  ser  integralmente 
cumprido pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a obtenção do respectivo grau 
acadêmico. 

Parágrafo  Único  -  O  currículo  pleno,  como  formalizado  e  aprovado  pelo  Conselho  de 
Educação competente, habilita à obtenção do diploma.

Art. 35 - Entende-se por disciplina um conjunto sistematizado de conhecimentos afins, que se 
desenvolvem em um determinado número de horas, distribuídas ao longo do ano ou semestre 
letivo.

§ 1º - O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado pelo 
respectivo professor e aprovado pelo Departamento;

§ 2º - A duração da aula teórica não pode ser inferior a 50 minutos;

§ 3º - É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária estabelecidos 
no plano de ensino de cada disciplina.

Art. 36 - A IES adota estrutura curricular com disciplinas desencadeadas por sistema de pré-
requisitos.

Parágrafo único - Entende-se por pré-requisito uma ou mais disciplinas cujo estudo, com 
aprovação,  seja  condição  prévia  à  matrícula  em  outra  disciplina,  no  desenvolvimento 
curricular.

Art. 37 -  A integralização curricular dos cursos de graduação far-se-á pelo regime seriado 
anual ou regime semestral, de acordo com o Projeto Pedagógico do curso.
            
Art. 38 -  A duração dos cursos de graduação da Faculdade consta do Anexo I do presente 
Regimento.

Art.  39  -  Os currículos  dos  cursos  de  graduação  serão  constituídos  por  um conjunto  de 
atividades  acadêmicas  de  natureza  obrigatória,  complementares  e  optativas,  tendo  como 
objetivo a formação cultural e profissional do estudante, distribuídas dentre:

I - atividades acadêmicas de natureza obrigatória, a serem definidas em conformidade 
com o Projeto Pedagógico específico de cada curso;

II - atividades acadêmicas complementares correspondem à participação do estudante 
em:
a) monitoria acadêmica;
b) projetos de ensino;
c) projetos de pesquisa;
d) programas de extensão;
e) projetos de extensão;
f) disciplinas especiais;
g) cursos de extensão;
h) eventos;
i) estágios voluntários;
j) disciplinas eletivas.



III – disciplinas optativas quando exigidas por legislação específica.

§  1º  -  As  atividades  acadêmicas  complementares  devem  ser  aprovadas  pelos 
respectivos Colegiados de Cursos.

§ 2º -  As disciplinas eletivas, de livre escolha do estudante, poderão ser cumpridas, 
dentre as disciplinas regulares de cursos e habilitações diversas ao de sua matrícula, a partir 
de elenco previamente definido pelos Departamentos ofertantes.

§ 3º - Os Departamentos deverão enviar ao Conselho Departamental para os quais as 
disciplinas especiais serão ofertadas e dentro do prazo estabelecido em Calendário Escolar, o 
seguinte:

I - relação das disciplinas em oferta;
II - relação dos docentes responsáveis;
III - programas.

§  4º  -  Poderão  ser  estabelecidas  atividades  acadêmicas  de  natureza  obrigatória 
especial,  que  serão  assim definidas  em razão  de  sua  importância  no  contexto  do  projeto 
político-pedagógico do curso.

SEÇÃO III

Do Ano Acadêmico

Art. 40 - O ano ou semestre letivo transcorrerá de acordo com o calendário escolar.

§ 1º - O calendário escolar organizado para o ano letivo contém, no mínimo,  200 
(duzentos) dias de trabalho escolar efetivo, e para o semestre letivo, no mínimo 100 (cem) 
dias de trabalho escolar efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais.

§ 2º - Poderá haver períodos especiais com a duração prevista em calendário próprio, 
propostos pelo Departamento e aprovados pela Congregação.

§ 3º - Os períodos especiais terão como objetivo o desenvolvimento de programas de 
ensino, pesquisa e extensão, tais como: recuperação de disciplinas,  reciclagem didática do 
pessoal  docente,  realização  de  cursos,  encontros,  seminários,  trabalhos,  estudos   e  outras 
atividades de iniciativa da Faculdade.

§  4º  - A  oferta  de  disciplinas  dos  cursos  de  graduação  nos  períodos  especiais, 
não desobriga a Faculdade de ministrá-las nos períodos regulares.

§ 5º - Os exames finais são previstos para imediatamente após o término do período 
letivo.

Art. 41 -  A IES informará aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos 
cursos  e  demais  componentes  curriculares,  sua  duração,  requisitos,  qualificação  dos 
professores,  recursos  disponíveis  e  critérios  de  avaliação,  obrigando-se  a  cumprir  as 
respectivas condições.

                  



SEÇÃO IV

Do Concurso Vestibular

Art. 42 - O Concurso Vestibular tem por objetivo a seleção de candidatos à matrícula inicial 
na Faculdade, respeitado o limite das vagas oferecidas.

Parágrafo único - As vagas oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo Conselho 
Estadual de Educação e que se encontram registradas no Anexo I deste Regimento.

Art. 43 - O Concurso Vestibular obedecerá às normas aprovadas e publicadas pelo Conselho 
Departamental,  assim  como  aos  programas  estabelecidos  e  demais  instruções  sobre  seu 
processamento, julgamento e classificação dos candidatos.

Art. 44 - O Concurso Vestibular, unificado em seu conteúdo e centralizado em sua execução, 
abrangerá conhecimento das diversas modalidades de ensino sem ultrapassar esse o nível de 
complexidade do Ensino Médio.

§ 1º - O Concurso Vestibular só é válido para o ano letivo a que for destinado.

§ 2º  -  O Concurso  Vestibular  dentro  do  limite  das  vagas  autorizadas,  poderá  ser 
realizado duas vezes ao ano, com uma entrada anual, sendo as vagas autorizadas divididas em 
vestibular de inverno e de verão.

§ 3º - A IES poderá celebrar convênios com outras entidades, visando a realização do 
Concurso Vestibular.

Art. 45 - Na hipótese de sobrarem vagas, estas poderão ser preenchidas para atender pedidos 
de transferência de curso da própria IES ou por portadores de diploma de curso superior.

SEÇÃO V

Da Execução Curricular

Art. 46 - O tempo hábil das licenciaturas plenas e bacharelados da IES pode ser integralizado 
no limite estabelecido no projeto político-pedagógico de cada curso.

Art. 47 -  As disciplinas se desenvolvem em anos ou semestres letivos,  de acordo com o 
calendário escolar, realizando-se o ensino em semanas de até seis (06) dias letivos.

Art. 48 – A aula teórica tem a duração de cinqüenta (50) minutos e a aula prática a duração de 
duas (02) horas para todos os cursos e atividades curriculares, qualquer que seja o turno em 
que seja ministrada.

SEÇÃO VI

Dos Programas



Art. 49 - A cada disciplina corresponde um programa, elaborado pelo respectivo professor 
sob a forma de plano de ensino e aprovado pelo Departamento respectivo e pelo Conselho 
Departamental da Faculdade.

SEÇÃO VII

Das Matrículas

Art. 50 -  A matrícula,  ato formal de ingresso no curso de graduação e de vinculo com a 
Faculdade, realiza-se na Secretaria, em prazos estabelecidos no calendário escolar.

Parágrafo único - Para matrícula de ingresso na Faculdade são exigidos do candidato:

I - certificado ou diploma de curso de ensino médio, ou equivalente; 
II - classificação em processo seletivo da Faculdade;
III - outros documentos exigidos pela Faculdade, conforme regulamento próprio.

Art.  51  -  Poderá  ser  concedida  matrícula,  independentemente  de  concurso  vestibular,  a 
portadores  de diplomas  de curso superior,  em vagas  remanescentes,  após  a  matrícula  dos 
alunos regulares da Faculdade e atendidas as transferências previstas neste Regimento.

Art.  52  -  A matrícula  é  renovada  anualmente  ou  semestralmente,  em prazos  fixados  no 
calendário escolar.

§ 1º -  Perderá a vaga o aluno de 1º ano ou 1º semestre que não for aprovado em no 
mínimo duas (02) disciplinas.

§  2º  - Não  serão  computadas  como  aprovadas  disciplinas  que  tenham  sido 
dispensadas.

Art. 53 - Para os cursos em regime seriado a matrícula em regime de dependência poderá ser 
feita  em  até  duas  disciplinas  desde  que  haja  compatibilidade  de  horários  e  as  mesmas 
exigências de freqüência e aproveitamento dos cursos regulares, ficando o aluno dispensado 
das disciplinas cursadas com aprovação no caso de repetência da série.

§ 1º - O aluno em regime seriado que tiver dependências em disciplina ou disciplinas, 
somente  poderá matricular-se na série  subseqüente,  se a dependência  for de disciplina  ou 
disciplinas da série imediatamente anterior a que pretenda matricular-se;
 

§  2º  - O  aluno  em  regime  semestral  que  tiver  dependências  em  disciplina  ou 
disciplinas poderá matricular-se na série subseqüente, porém priorizando as disciplinas em 
dependência  e  com  as  mesmas  exigências  de  freqüência  e  aproveitamento  dos  cursos 
regulares. 

Art.  54  –  É vedado  ao  estudante  cursar,  simultaneamente,  dois  (02)  ou  mais  cursos  de 
graduação na Instituição.

Art. 55 -  O aluno de curso de regime seriado que na primeira série do ano de ingresso no 
curso superior, ausentar-se em todas as disciplinas matriculadas nos trinta (30) primeiros dias 



corridos do ano letivo, sem motivo justificado, terá sua matrícula cancelada e o aluno de curso 
de regime semestral no primeiro semestre do ano de ingresso no curso superior que ausentar-
se, sem motivo justificado, nos 15 (quinze) primeiros dias corridos do semestre letivo, terá 
também sua matrícula cancelada. 

Art. 56 -  Entende-se por trancamento de matrícula a interrupção temporária das atividades 
escolares, a pedido do aluno.

Art. 57 -  As condições e os prazos de trancamento de matrícula serão regulamentados pelo 
Conselho Departamental, observados os seguintes princípios básicos:

I - ser requerido após um (01) ano em curso e desde que o aluno tenha sido aprovado 
no mínimo em duas disciplinas; 

II - ser concedido pelo prazo de 02 (dois) anos consecutivos ou não;

III - Não são concedidos trancamentos imediatamente consecutivos;

IV  -  O  trancamento  não  assegura  ao  aluno  o  reingresso  no  currículo  em  curso, 
sujeitando-se o mesmo a processo de adaptação  de estudos,  em caso de mudança  havida 
durante o seu afastamento.

Parágrafo  único  - Não  será  computado  no  prazo  de  integralização  do  curso  o  período 
correspondente ao trancamento de matrícula feita na forma regimental.

Art.  58  -  O cancelamento  de  matrícula  é  a  cessação  total  dos  vínculos  do  aluno com a 
Faculdade.

§ 1º - O cancelamento voluntário de matrícula ocorrerá:
I - Por transferência para outra Instituição de Ensino Superior;
II - Por expressa manifestação do aluno;

 § 2º - O cancelamento de matrícula por ato administrativo ocorrerá:
I  -  Em  decorrência  de  motivos  disciplinares  que  resultem  em  pena  de 
desligamento;

II - Se for ultrapassado o prazo de dois (02) anos de trancamento total de matrícula;
III - Se o aluno não renovar nem trancar a matrícula, de conformidade com as 
normas  legais  estabelecidas,  neste  Regimento,  nos  prazos  do  calendário 
escolar;
IV - Se o aluno não comparecer às aulas pelo período de sessenta (60) dias 
consecutivos.

SEÇÃO VIII

Das Transferências

Art.  59  -  Será  permitida  transferência,  observados  os  prazos  previstos  no  calendário 
escolar:

I - De um curso para outro na Faculdade;
II - De outras Instituições de Ensino Superior do País ou do Exterior para a Faculdade, 
para prosseguimento de estudos no mesmo curso de graduação;
III - Da Faculdade para outras Instituições de Ensino Superior.



§ 1º - Não serão aceitas as transferências na primeira e na última série e ou período dos 
cursos, exceto nos casos previstos em lei;

§ 2º - Não é permitida transferência a aluno que se encontre respondendo processo 
administrativo, ou cumprindo penalidade disciplinar.

Art. 60 - As transferências referidas nos incisos I e II do artigo anterior são condicionadas à 
existência de vagas.

§ 1º - Em caso de servidor público, civil ou militar, removido ex-officio para a sede da 
Faculdade,  de seus dependentes  e de estudante  que se transfira de domicílio  para exercer 
cargo público, a transferência é aceita independentemente da existência de vaga;

§  2º  - Os  pedidos  de  transferência  de  um  curso  para  outro  da  Faculdade,  terão 
prioridades sobre as de outras Instituições desde que dentro do próprio Departamento.

Art. 61 -  Os pedidos da dispensa de cursar disciplinas serão submetidos  à apreciação do 
professor da disciplina e do chefe do departamento, para posterior deferimento.

§ 1º - Nenhuma disciplina de formação básica estabelecida pelo Conselho Nacional de 
Educação pode ser dispensada ou substituída por outra;

§ 2º - Disciplina de formação básica, em que o aluno houver sido aprovado no curso 
de  origem,  é  integralmente  aproveitada,  exigindo-se,  porém,  quando  na  Faculdade  a 
correspondente matéria estiver desdobrada em maior número de disciplinas, o cumprimento 
das restantes.

§  3º  - Para  integralização  do  curso,  exigir-se-á  carga  horária  total  não  inferior  à 
prevista na Faculdade.

Art. 62 -  Disciplinas cursadas fora da Faculdade poderão ser aproveitadas, desde que haja 
identidade  ou  equivalência  de  conteúdo e  de  carga  horária,  de  acordo com a  decisão  do 
departamento responsável pela área da disciplina.

Art. 63 - Os alunos que tiverem sua matrícula cancelada com fundamento nos incisos II, III e 
IV do § 2º do Art. 58 deste Regimento, poderão requerer seu retorno à Faculdade, desde que 
devidamente justificadas as causas que provocaram o cancelamento.

§ 1º - As transferências previstas nos incisos I e II do Art. 60 deste Regimento, bem 
como as matrículas facultadas pelo Art. 52 terão preferência para preenchimento de vagas em 
relação aos pedidos de retorno mencionado neste artigo.

§ 2º - Quando o número de vagas para retorno for inferior ao número de pedidos, o 
Departamento  providenciará  a  seleção  dos  interessados,  examinando  o  histórico  escolar, 
tempo de afastamento e outros elementos que julgar conveniente;

§  3º  - Permitida  a  reativação  de  matrícula,  o  Departamento  estabelecerá  as 
adaptações curriculares indispensáveis à reintegração do aluno.
  



SEÇÃO IX

Do Aproveitamento de Estudos

Art. 64 -  A requerimento do interessado, e mediante exame específico,  a Faculdade pode 
promover  o  aproveitamento  de estudos realizados  em curso de graduação,  autorizados  ou 
reconhecidos, em cursos de pós-graduação ou sob forma de disciplina isolada, obedecidos, em 
cada caso, os conteúdos legais exigidos.

§ 1º -  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 
e contexto curricular, no curso respectivo.

§ 2º - Nos casos em que se verifique a necessidade de adaptação de estudos para efeito 
de  equivalência,  realiza-se  a  mesma  sob  direta  supervisão  e  orientação  do  professor  da 
disciplina a que corresponda.

SEÇÃO X

Da Avaliação do Rendimento Escolar
 
Art. 65 - A avaliação do rendimento escolar do aluno será feita em cada disciplina em função 
de seu aproveitamento verificado em provas e ou trabalhos escolares.

§ 1º - São asseguradas ao professor, na verificação do rendimento escolar, liberdade e 
autoridade para formular e julgar questões no âmbito de sua competência;

§ 2º - A verificação e registro de freqüência são de responsabilidade do professor e seu 
controle será efetuado pela Secretaria Geral;

§ 3º - Fica assegurado ao aluno o direito de requerer na Secretaria revisão de provas 
escritas, no prazo de até três (03) dias após a publicação dos resultados em Edital;

§ 4º - O professor fará revisão da prova escrita na presença do aluno em dia e hora 
marcados pelo docente; 

§ 5º -  Se o aluno não concordar com o resultado da revisão feita pelo professor da 
disciplina,  o  Chefe  do  Departamento  designará  comissão  especial  (banca  revisora)  para 
efetuar a referida revisão que deverá ser feita na presença do aluno.

Art. 66 - A freqüência às aulas e demais atividades escolares em cada disciplina é obrigatória, 
vedado o abono de faltas, salvo os casos expressamente previstos em Lei.

Art. 67 - As notas bimestrais e de exames finais serão expressas em pontos numa graduação 
de zero (0,0) a dez (10,0), permitida a fração de meio ponto (0,5).



Art. 68 - A média final de aproveitamento do aluno no curso de regime seriado é o resultado 
da média aritmética dos pontos obtidos nos quatro bimestres cursados e no curso de regime 
semestral é a média aritmética dos pontos obtidos nos dois bimestres cursados.

Art. 69 – Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver média final igual ou superior a sete 
vírgula zero (7,0) e freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais 
atividades escolares.

Parágrafo único - No último ano será obrigatória apresentação de Trabalho de Conclusão de 
Curso - TCC, regulamentado por dispositivo próprio.

Art. 70 -  Presta exame final na disciplina o aluno que tem média final igual ou superior a 
quatro vírgula zero (4,0) e freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) 
devendo obter a média aritmética de seis vírgula zero (6,0) com a nota do exame.

Parágrafo único - A média mínima exigida para aprovação em exame final, será seis vírgula 
zero (6,0) da média aritmética entre a nota desse exame e a média das notas bimestrais.

Art. 71 -  Será reprovado em qualquer disciplina o aluno que, nela, não alcançar freqüência 
mínima  de  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  às  aulas  e  demais  atividades  escolares, 
independentemente da média final obtida, ou não conseguir nos bimestres escolares, as notas 
mínimas estabelecidas para prestação de exame final.

Art. 72 - O aluno que não comparecer às provas ou demais verificações de aprendizagens ou 
ao exame final terá o direito a segunda oportunidade, desde que comprove impedimento legal, 
ou motivo de força maior, e venha requerê-la a Secretaria Geral, no prazo de três (03) dias 
úteis, a contar de sua realização.

Art. 73 -  A matrícula em cada série será permitida apenas aos alunos que tenham obtido 
aprovação nas disciplinas das séries anteriores, ressalvados os critérios de subordinação e de 
número de reprovação permitidos pelo Art. 53 deste Regimento. 

§  Único  - O  aluno  promovido  em  regime  de  dependência  deverá  matricular-se 
obrigatoriamente nas disciplinas de que depende, condicionando-se a matrícula nas disciplinas 
da nova série ou período à compatibilidade de horários.

Art.  74  -  Os  professores  dispõem  do  prazo  de  seis  (06)  dias  úteis  para  encaminhar  à 
Secretaria Geral os resultados das provas primeiras bimestrais, de dois (02) dias úteis para 
encaminhar os resultados da última prova bimestral e de seis (06) dias úteis para encaminhar 
os dos exames finais.

Art.  75  -  Os  Estágios  Supervisionados  e  a  Prática  de  Ensino  terão  seus  regulamentos 
propostos pelos Departamentos e aprovados pelo Conselho Departamental, de conformidade 
com a legislação pertinente.

Art. 76 - O aluno que ingressar na Faculdade por outra forma que não a de matrícula inicial 
pela via do Concurso Vestibular ficará sujeito ao mesmo sistema, avaliação e aprovação dos 
demais alunos.

C A P Í T U L O  II



DA EXTENSÃO E DA PESQUISA

Art. 77 -  As atividades de extensão visam à integração da Faculdade com a comunidade, 
mediante desenvolvimento do ensino e pesquisa que lhe sejam inerentes.

Art. 78 - A extensão de serviços far-se-á por meio de programas de estudos, elaboração e 
orientação  de  projetos  de  natureza  técnica,  científica,  cultural,  desportiva,  artística  ou 
assistencial destinados à comunidade local e regional.

Parágrafo único -  As atividades de extensão serão coordenadas pelo Departamento que as 
executam.

Art. 79 - A Faculdade incentivará a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, e visará:

I - ao desenvolvimento das ciências, das artes e da tecnologia;
II - à solução de problemas técnicos ou científicos da comunidade local, regional ou 
nacional.

Art. 80 - A pesquisa será estimulada através de:

I - formação de pessoal em cursos de pós-graduação;
II - concessão de bolsas especiais para projetos específicos;
III - realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa;
IV - divulgação e publicações dos resultados alcançados;
V - promoção de simpósios e seminários para estudo e debate de temas científicos.

Parágrafo único - Os projetos de pesquisa serão coordenados pelo Departamento a que esteja 
afeta sua execução.

Art.  81  -  O  Conselho  Departamental  definirá  a  política  de  pesquisa  da  Faculdade, 
regulamentará as suas atividades e aprovará os projetos específicos.

C A P Í T U L O  III

DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS

Art. 82 -  Os Estágios são coordenados pelos respectivos Departamentos e supervisionados 
pelos docentes responsáveis.

Parágrafo único -  Observadas as normas gerais deste Regimento, os estágios obedecerão a 
regulamentos  próprios,  um  para  cada  curso,  elaborado  pelo  Departamento  respectivo  e 
aprovado pelo Conselho Departamental. 

T Í T U L O  IV
DO CORPO DOCENTE

CAPÍTULO I



DA CARREIRA DOCENTE

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art.  83  -  O  corpo  docente  da  Faculdade  é  constituído  pelos  professores  que  exercem 
atividades diretamente ligadas ao ensino, pesquisa e extensão universitária.

Art. 84 – O corpo docente da Faculdade compreende as seguintes categorias:

I – Professor da Carreira do Magistério Superior;
II – Professor Colaborador;
III – Professor Visitante.

§ 1º - A categoria do corpo docente do Magistério Superior da Faculdade compreende 
as seguintes classes:

I – Professor Auxiliar
II – Professor Assistente;
III – Professor Adjunto;
IV – Professor Associado;
V – Professor Titular.

Art. 85 – O provimento dos cargos nas várias classes e níveis do magistério superior far-se-á 
mediante concurso público de provas e títulos ou por progressão funcional na forma prevista 
no Plano de Carreira do Pessoal Docente da Faculdade.

Art.  86  –  Para  suprir  a  falta  de  professores  integrantes  da  carreira  docente,  poderão  ser 
contratados, por prazo determinado, Professores Colaboradores.

Parágrafo único -  Os Professores Colaboradores serão contratados mediante teste seletivo 
autorizado pelo órgão competente. 

Art. 87 - Poderá haver contratação de Professor Visitante na forma da Lei, após manifestação 
favorável da Congregação.

SEÇÃO II

Da Admissão e Concurso

Art. 88 - Para concorrer a qualquer categoria docente, o candidato deverá apresentar:

I - graduação em curso superior da respectiva área de conhecimento;
II - título correspondente à classe pretendida, conforme a legislação específica;
III - demais documentos de ordem legal exigida a critério da Faculdade.

Art. 89 -  Os concursos serão realizados para preenchimento de vagas nos Departamentos, 
mediante programas por estes elaborados.



§ 1º -  O programa abrangerá, além da matéria específica, conteúdo propedêutico da 
respectiva área de conhecimento.

§ 2º -  Do edital de inscrição do Concurso, com prazo não inferior a trinta (30) dias, 
deverão constar a natureza das provas e o programa aprovado.

Art. 90 - As provas são as seguintes: 
I - escrita;
II - títulos
III - didática;
IV - prática, onde couber.

Art.  91  -  Serão  considerados,  em  caráter  preferencial,  os  títulos  universitários  e  o  teor 
científico dos trabalhos dos candidatos.

Art. 92 - São títulos universitários:

I - diploma de livre-docente;
II - diploma de doutor, obtido em curso credenciado ou equivalente;
III - diploma de mestre, obtido em curso credenciado ou equivalente; 
IV - certificado de especialização ou aperfeiçoamento;
V - exercício de cargo docente em nível superior;

Art.  93  -  O teor  científico  abrange  os  trabalhos  de  natureza  doutrinária  ou  profissional, 
relacionados à área de conhecimento em concurso.

Art. 94 -  A Banca Examinadora será composta de professores de classe igual ou superior à 
que  for  objeto  de  concurso,  atribuída  ao  mais  titulado  ou  ao  mais  antigo  a  função  de 
presidente, sendo constituída de cinco (03) professores da carreira de magistério.

§ 1º - Pelo menos dois professores deverão ser estranhos à Faculdade.
§  2º  -  A  Comissão  de  Processo  Seletivo  Docente  fará  a  designação  da  banca 

Examinadora, dentre os nomes indicados pelo Departamento interessado.

Art.  95  -  A  Comissão  Julgadora  emitirá  parecer  conclusivo,  considerando  o  candidato 
habilitado ou não. 

§ 1º -  Havendo mais de um candidato habilitado,  a Banca Examinadora indicará a 
respectiva ordem de classificação.

§ 2º - Os atos de provimento deverão observar a ordem de classificação.

Art.  96  -  Os  regulamentos  internos  disporão  supletivamente  sobre  o  processamento  dos 
concursos, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Departamental.

SEÇÃO III

Do Regime de Trabalho



Art. 97 - O pessoal docente prestará serviço em regime de dedicação exclusiva ou de horas 
semanais de trabalho, de conformidade com o estabelecido no Plano de Carreira do Pessoal 
Docente da Faculdade.

§ 1º -  Às modalidades  de regime de trabalho observar-se-á  a  legislação  aplicável, 
disposta no Plano de Carreira.

§ 2º - As horas de trabalho a que estejam obrigados os docentes compreendem todos 
os misteres da atividade letiva, inclusive os de pesquisa e extensão, de acordo com os planos 
dos Departamentos.

Art. 98 - A implantação do regime de trabalho será regulamentada pela Comissão Especial, 
designada pelo Conselho Departamental, em conformidade com a legislação específica e as 
normas baixadas pelos Colegiados Superiores da Faculdade. 

C A P Í T U L O II

DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 99 - Os professores incumbir-se-ão de:

I - participar da elaboração da proposta pedagógica da Faculdade;
II - elaborar e cumprir plano de ensino de sua disciplina, de acordo com a proposta 
pedagógica da Faculdade, submetendo-o à aprovação do Departamento;
III  -  acompanhar  a  aprendizagem dos  alunos,  orientando,  dirigindo,  ministrando  o 
ensino de sua disciplina e cumprindo integralmente o programa e a carga horária;
IV - organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 
resultados apresentados pelos alunos estabelecendo estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento;
V  -  ministrar  os  dias  letivos  e  aulas  estabelecidas  e  observar  o  regime  escolar 
disciplinar da Faculdade;
VI - entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, nos 
prazos fixados;
VII - elaborar e executar projetos de pesquisa e extensão; 
VIII - votar e ser votado para representantes de sua classe nos órgãos colegiados;
IX - participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional, em reuniões e trabalhos dos colegiados a que pertencer 
e de comissões para os quais for designado;
X - recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;
XI - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelos órgãos superiores da 
Faculdade.

T Í T U L O V
DA COMUNIDADE ESCOLAR

C A P Í T U L O  I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



Art.  100 -  A comunidade  escolar  é  constituída  pelos  corpos  docente,  discente  e  técnico-
administrativo.

Art. 101 - Os atos de investidura em qualquer cargo ou função e matrícula na Faculdade 
importam  em  compromisso  formal  de  respeitar  a  lei,  este  Regimento  e  as  autoridades 
constituídas.

Art. 102 - Os membros do corpo docente e técnico-administrativo pertencem ao quadro de 
pessoal da Entidade Mantenedora.

C A P Í T U L O  II
DO CORPO DISCENTE

Art.  103  -  O  corpo  discente  é  constituído  pelos  alunos  regularmente  matriculados  na 
Faculdade:

I - em cursos de graduação;
II - em curso de longa duração de especialização ou de aperfeiçoamento;

Art. 104 - São alunos da Faculdade, mas não fazem parte do corpo discente:

I - alunos matriculados em disciplinas isoladas dos cursos de graduação;
II - alunos matriculados em curso de aperfeiçoamento de curta duração;
III - alunos matriculados em outras modalidades de cursos de extensão.

Art. 105 - Estudantes que hajam concluído o curso superior poderão matricular-se em até três 
(03) disciplinas isoladas do curso de graduação a critério do Departamento ou do Conselho 
Departamental, respectivamente.

§  1º  - A  aprovação em disciplina  isolada  assegura  apenas  o  direito  a  certificado 
comprobatório.

§ 2º - Os estudantes referidos neste artigo deverão submeter-se às mesmas normas a 
que estão sujeitos os alunos regulares.

Art. 106 -  Caso os estudantes referidos no Art. 104 inciso I se tornem alunos regulares da 
Faculdade,  os  créditos  obtidos  em  disciplinas  de  graduação  poderão  ser  aproveitados,  a 
critério do Departamento.

Art.  107  -  Aos  membros  do  corpo  discente,  são  assegurados  os  seguintes  direitos  e 
deveres:

I - Receberem ensino qualificado no curso em que se matriculou;
II - Receberem atendimento, por parte da administração, às suas solicitações legais e 
regulamentares, desde que viáveis e compatíveis com as finalidades da Faculdade;
III - Pleitearem assistência e candidatarem-se aos exercícios de monitoria, na forma 
estabelecida pelos Departamentos;
IV - Participarem com direito a voz e voto dos órgãos colegiados da Faculdade, por 
meio de representação constituída na forma da lei, e disciplinada neste Regimento;



V - Colaborarem para o aprimoramento do ensino na Faculdade;
VI - Organizarem-se em associações, agremiações e diretórios, na forma da lei;
VII  -  Recorrerem  das  decisões  dos  órgãos  deliberativos  ou  executivos  para  as 
instâncias superiores;
VIII - Freqüentarem as aulas e demais atividades curriculares e aplicarem a máxima 
diligência no seu aproveitamento;
IX - Observarem o regime disciplinar instituído no Estatuto e neste Regimento;
X - Contribuírem, na esfera de suas ações, para que o prestígio da Faculdade seja 
sempre crescente;
XI - Respeitarem o patrimônio da Faculdade e zelarem por sua conservação.

C A P Í T U L O III
DA MONITORIA

Art.  108  -  A  Faculdade  poderá  instituir  monitorias,  nela  admitindo  alunos  regulares, 
selecionados pelos Departamentos e designados pelo Diretor, dentre os alunos que tenham 
demonstrado rendimento satisfatório na disciplina ou na área da monitoria, bem como aptidão 
para as atividades auxiliares de ensino e pesquisa.

§ 1º - A monitoria não implicará vínculo empregatício e será exercida sob orientação 
de um professor,  vedada a utilização do monitor  para ministrar  aulas  teóricas  ou práticas 
correspondentes a carga horária regular de disciplina curricular;

§ 2º  - O exercício  da monitoria  será  considerado título  para posterior  ingresso na 
carreira docente da Faculdade.

§  3  º  -  O  processo  seletivo  de  monitores  será  regulamentado  pelo  Conselho 
Departamental.

§  4º -  A  atividade  de  monitoria  não  completa  a  carga  horária  para  estágio 
supervisionado.

C A P Í T U L O  IV
DAS PENAS APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE

Art. 109 - Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penas disciplinares:

I - Advertência escrita;
II - Repreensão;
III - Suspensão;
IV - Desligamento.

Art. 110 - A pena de advertência é aplicável:

I  -  Por  desrespeito  ao  Diretor  da  Faculdade  ou  a  qualquer  membro  do  corpo 
docente e técnico-administrativo;
II - Por perturbação da ordem no recinto da Faculdade;
III - Por prejuízos materiais causados à Faculdade.



Art. 111 -  A pena de repreensão é aplicável nos casos de reincidência em falta prevista no 
artigo anterior.

Art. 112 - A pena de suspensão de até dez (10) dias é aplicável:

I - Por agressão a outro aluno;
II - Por ofensa a qualquer membro do Corpo Docente ou Técnico-Administrativo;
III - Por discussões no recinto da Faculdade que atentem contra a ordem e os bons 
costumes;
IV  -  Por  ofensa  moral  ao  Diretor  da  Faculdade  ou  a  qualquer  autoridade  da 
administração;
V - Por atentado doloso contra o patrimônio moral, científico, cultural ou material da 
Faculdade;
VI - Por tentativa de impedimento do exercício de funções pedagógicas, científicas ou 
administrativas da Faculdade.

Art. 113 - A pena de desligamento é aplicável:

I - Por reincidência em infrações referidas no artigo anterior;
II - Por agressão ao Diretor da Faculdade ou a qualquer membro do corpo docente ou 
técnico-administrativo;
III - Por atos incompatíveis com a dignidade da vida escolar.

C A P Í T U L O  V 
DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

Art.  114  - O  corpo  discente  terá  representação  com  direito  a  voz  e  voto  nos  órgãos 
colegiados.

Art. 115 - A representação estudantil terá por objeto promover a cooperação da comunidade 
acadêmica  e  o  aprimoramento  da  Instituição,  vedadas  atividades  de  natureza  político-
partidária.

Art. 116 - Caberá ao Diretório Central dos Estudantes a indicação da representação junto aos 
órgãos colegiados da Faculdade.

C A P Í T U L O   VI
DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES

Art. 117 - O Diretório Central dos Estudantes - DCE, é  regido por estatuto próprio, por ele 
organizado, nos termos da legislação vigente.

T Í T U L O   VI
DO REGIME DISCIPLINAR

Art.  118 -  Cabe aos corpos docente,  discente  e de servidores não docentes manter  a fiel 
observância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da Faculdade.

Art. 119 – O regime disciplinar da Faculdade é de responsabilidade de todos os membros da 
comunidade acadêmica e deve atender aos seguintes princípios gerais:



I  -  Respeito  à  integridade  física  e  moral  de  todas  as  pessoas  relacionadas  com a 
Faculdade;
II  -  Respeito  ao  exercício  das  atividades  pedagógicas,  culturais,  científicas  e 
administrativas;
         III  -  Preservação  do  patrimônio,  moral,  científico,  cultural  e  material  da 
Faculdade;
IV - Obediência às disposições legais, estatutárias, regimentais  e regulamentadoras, 
bem como as determinações emanadas das autoridades e dos colegiados.

Art. 120 -  Para os membros dos corpos docente e técnico-administrativo são, igualmente, 
considerados como atos de indisciplina:

I - O não cumprimento de tarefas e de responsabilidades a seu encargo;
II - A inobservância dos horários ou ausência injustificada ao trabalho;
III - O não cumprimento de prazos estabelecidos;
IV - A exorbitância em suas atribuições;
V - As atividades que prejudiquem o bom funcionamento da administração.

Art.  121  - Para  os  membros  do  corpo  discente  são,  igualmente,  considerados  atos  de 
indisciplina:

I - A improbidade ou uso de meios ilícitos em tarefas ou avaliações escolares, bem 
como em iniciativas estudantis;

II - A perturbação da ordem nas dependências da Faculdade;
III - O desacato a autoridade, funcionários e colegas;
IV  -  A  danificação  de  instalações,  equipamentos  e  desperdício  de  material  da 
Faculdade;
V - Os atos incompatíveis com o regular desenvolvimento das atividades acadêmicas 
ou que venham a prejudicar a imagem da Faculdade.

Art. 122 - As transgressões do regime disciplinar serão penalizadas com as seguintes sanções:

I - Advertência escrita;
II - Repreensão escrita;
III - Suspensão de um (01) a trinta (30) dias, com agravamento, conforme o     caso;
IV - Desligamento da Faculdade, quando se tratar de aluno.

§ 1º - A aplicação da penalidade de advertência escrita é de competência do Chefe do 
Departamento e do Diretor;

§ 2º - A aplicação das penalidades enumeradas nos incisos II, III e IV deste artigo é de 
competência do Diretor.

Art.  123 -  Ao aluno punido com suspensão será  atribuída  a  nota  zero (0,0)  em todas  as 
avaliações escolares realizadas no período em que estiver cumprindo a penalidade.

Art. 124 - Na aplicação das sanções disciplinares, serão levados em consideração os seguintes 
critérios:



I - Primariedade do infrator;
II - Dolo ou culpa;
III - Natureza da transgressão;
IV - Valor dos bens atingidos;
V - Grau da autoridade ofendida.

Parágrafo único - A danificação de instalações, equipamentos e desperdício de material da 
Instituição implica em seu total ressarcimento.

Art.  125 -  A aplicação  de pena de suspensão a  discente,  superior  a  10 (dez)  dias ou de 
desligamento da Faculdade, será precedida de sindicância, no qual terá o indiciado assegurado 
amplo direito de defesa, desde que observados os prazos estabelecidos.

Art.  126  -  Do  ato  que  impõe  penalidade  disciplinar  caberá  recurso  à  autoridade 
imediatamente superior.

Parágrafo  único  - O  recurso  contra  decisões  dos  órgãos  executivos  e  colegiados  será 
interposto pelo interessado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da  data  da  ciência 
da decisão a recorrer.

Art. 127 - A Congregação será a última instância em qualquer caso de caráter disciplinar no 
âmbito da Instituição.

T Í T U L O  VII
DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS

Art. 128 - A Colação de Grau dos alunos que concluírem os cursos de graduação é ato oficial 
da Faculdade e será realizada sessão pública e solene da Congregação.

§ 1º - Somente poderão colar grau os alunos que tenham concluído integralmente o 
currículo pleno previsto para cada curso, bem como da apresentação do TCC - Trabalho de 
Conclusão de Curso;

§ 2º - A imposição do grau em ato solene será feita pelo Diretor;

§ 3º - Ao colar grau, o graduado prestará juramento, individual ou coletivamente, de 
acordo com as formalidades aprovadas pela Faculdade;

§ 4º - O Diretor, atendendo a requerimento justificado, com a presença de três (03) 
professores, poderá proceder, em ato particular, à imposição de grau ao aluno que não o tenha 
recebido no ato coletivo, lavrando-se termo subscrito pelo Diretor, pelos professores presentes 
e pelo graduado.

Art.  129  -  O  diploma  de  graduação  será  assinado  pelo  Diretor,  pelo  Secretário  e  pelo 
Diplomado.

Parágrafo  único  - Nos  diplomas  de  graduação,  devem  ser  apostiladas  as  habilitações 
profissionais do graduado.



Art.  130  -  Ao  concluinte  de  curso  de  especialização,  aperfeiçoamento  e  extensão,  será 
expedido o respectivo certificado assinado pelo Diretor e pelo Secretário Geral da Faculdade.

Art. 131 - A Faculdade poderá conceder os seguintes títulos:

I  -  De  benemérito,  a  personalidades  que  tenham  prestado  relevantes  serviços  à 
Faculdade;

II - De professor emérito, a professores aposentados que se tenham distinguido por 
atividades  didáticas  e  de  pesquisa  ou contribuído,  de  modo  notável,  para  o  progresso  da 
Faculdade.

Parágrafo  único  - A  concessão  do  título  dependerá  de  aprovação  de  dois  terços  da 
Congregação, cuja votação será por aclamação.
  

T Í T U L O   VIII
DOS SÍMBOLOS E DAS CORES

Art. 132 - São consideradas cores oficiais representativas da Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências  e  Letras  de  Paranaguá,  a  azul  e  a  branca,  podendo  a  branca  ser  substituída 
heraldicamente pela cor de prata.

Art. 133 - A Bandeira é formada por um retângulo de tecido azul e branco, medindo 20 x 14 
módulos,  tendo ao centro  o brasão da  Faculdade  em suas  cores,  medindo  o diâmetro  do 
escudo oval 7,5 módulos e o menor 6 módulos.

Art. 134 - O Brasão é formado por um escudo oval circundado externamente em campo de 
prata, pelos dizeres em cor azul (bleu) “Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras 
de Paranaguá”; sobre o campo de prata, inferiormente ornado de azul, o globo terrestre em 
azul com a representação do continente americano em ouro e os círculos terrestres em prata. 
Em cima do globo, um archote em negro (sable), acendido de vermelho (goles). No centro do 
archote a representação de uma caravela em negro, ostentando nas velas enfunadas de prata a 
cruz em vermelho; sob o archote e o campo, um listel em azul (bleu), contendo em letras de 
prata os dizeres “DOCE AC  DISCE MELIORA”.

T Í T U L O    IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 135 -  Salvo disposições em contrário deste Regimento, o prazo para a interposição de 
recursos é de trinta  (30) dias,  contados da data  da publicação do ato recorrido ou de sua 
comunicação ao interessado.

Art.  136  -  Os  casos  omissos  neste  Regimento  serão  decididos  pelo  Diretor,  ouvida  a 
Congregação.

Art. 137 - As alterações do presente Regimento, sempre que envolverem matéria pedagógica, 
só entrarão em vigor no ano seguinte da sua aprovação.

Art. 138 -  À Faculdade, é vedado promover ou autorizar manifestações de caráter político-
partidário.



Art. 139 -  A Faculdade tem seus símbolos e insígnias próprias, de acordo com os modelos 
aprovados pela Congregação.

Art.  140  -  O  presente  Regimento  entrará  em  vigor  depois  de  aprovado  pelo  Conselho 
Estadual de Educação e observadas as demais formalidades legais.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Aprovado pela Congregação, em Reunião Extraordinária realizada no dia 08 de agosto de 
2007.


