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TÍTULO I 

DA FACULDADE E SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS  

 

CAPÍTULO I 

DA FACULDADE 

 

Art. 1º A FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA, doravante denominado Faculdade,  

com sede na Rua Deputado Hitler Sansão, 1038-W, Bairro Jardim do Lago, no município de Tangará 

da Serra, CEP 78.300.-000, Estado do Mato Grosso, é um estabelecimento de Ensino Superior 

privado, com limite de atuação territorial circunscrito ao município de Tangará da Serra, Estado do 

Mato Grosso, mantida juridicamente pela Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli - 

UNISERRA, sociedade civil de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de 

Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, CNPJ nº 12.935.851/0001-05. Atualmente, a 

Mantenedora possui a 7ª Alteração Contratual, “Consolidada” tendo seus atos constitutivos 

registrados digitalmente sob protocolo nº 2247029, em 30 de março de 2020, na Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso. 

§1° A Faculdade rege-se pelo presente Regimento, pela legislação pertinente, e no que couber, pelo 

Contrato Social da entidade Mantenedora.  

§2° A Faculdade é fundamentada nos direitos humanos, no respeito à diversidade e valorização da 

formação cidadã, na sustentabilidade financeira, social e ambiental e, no compromisso sustentável 

com o desenvolvimento local e regional, tem por Missão “oferecer Educação Superior de excelência, 

com a utilização de tecnologias de informação e comunicação e metodologias inovadoras de 

aprendizagem, proporcionando a formação de profissionais, capazes de promoverem a 

transformação e o desenvolvimento da sociedade” 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Art. 2º A Faculdade, como instituição de ensino, iniciação cientifica e extensão, em todos os níveis 

e ramos, voltados para a realidade do país e, em especial, da cidade de Tangará da Serra e da região 

de sua influência, tem por objetivos: 
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I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

II. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar 

na sua formação contínua; 

III. Incentivar o trabalho de investigação cientifica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, à criação e à difusão cultural, artística e política e à integração do homem ao meio 

em que vive; 

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade; 

VII. Despertar a consciência crítica e criativa de sua comunidade acadêmica sobre democracia, 

ética, cidadania e equilíbrio ambiental; 

VIII. Contribuir para o desenvolvimento e a preservação da memória regional; 

IX. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 

e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica geradas pela 

Instituição. 

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, e na conformidade de seus princípios, a 

Faculdade constitui-se numa comunidade acadêmica, integrada por dirigentes, professores, alunos, 

pessoal técnico-administrativo e de apoio, e de órgãos suplementares, ou organismos da 

comunidade na qual se insere. 
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TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios Gerais de Organização 

 

Art. 3º A administração da Faculdade obedece aos seguintes princípios gerais: 

I. A unidade de patrimônio e administração; 

II. A unidade das funções de ensino, iniciação científica e extensão, sem a duplicação de meios 

para fins idênticos, ou equivalentes; 

III. A racionalização da organização com plena utilização dos recursos materiais e humanos; 

IV. O cultivo das áreas fundamentais do conhecimento humano, estudadas em si mesmas ou em 

razão de anteriores aplicações em áreas técnico-profissionais; e 

V. A flexibilidade de métodos e critérios com vistas às diferenças individuais dos alunos, às 

peculiaridades locais e regionais e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para 

novos cursos e programas de iniciação científica.                                                              

 

CAPÍTULO II 

Da Estrutura Organizacional, da Administração e dos seus Órgãos 

 

Art. 4º A Faculdade é administrada por órgãos colegiados, deliberativos, consultivos e normativos, 

e por órgãos executivos, suplementares e complementares. 

 

Art. 5° A administração da Faculdade é exercida pelos seguintes órgãos: 

I. Órgãos Deliberativos, Normativos, Consultivos e Executivos 

a) Conselho Superior – CONSUP 

b) Conselho de Ensino e Extensão – CONSEP 

c) Direção Geral 

d) Direção Administrativa e Financeira 
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e) Direção Acadêmica 

f) Secretária Geral 

g) Comissão Própria de Avaliação - CPA 

h) Colegiados de Cursos 

i) Núcleos Docente Estruturante - NDE 

j) Coordenações de Cursos de Graduação 

k) Coordenação de Cursos de Pós Graduação  

l) Coordenação do NEaD 

 

II. Órgãos Suplementares e de apoio administrativo acadêmico 

a) Secretaria Acadêmica 

b) Biblioteca 

c) Ouvidoria 

d) Núcleo de Carreiras 

e) Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 

f) Programa de Orientação Psicopedagógica - POP 

g) Núcleo de Atendimento ao Estudantes - NAE 

h) Núcleo de Educação a Distância – NEaD 

i) Núcleo de Ensino e Extensão - NUPE 

j) Financeiro e Bolsas 

k) Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação - TI 

l) Laboratórios, Arquivo e Almoxarifado 

m) Serviços de Manutenção, limpeza e segurança 

§1º A Direção Geral é o órgão executivo da Administração Superior. 

§2º O órgão deliberativo é o seu respectivo Conselho Superior. 

§3º As Coordenações de Cursos são órgãos de administração acadêmica básica.  
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§4º Na execução de seus trabalhos, a administração superior e a administração acadêmica a 

Faculdade poderá contar com assessorias específicas, conforme indicação de seu titular e 

homologação da Direção Geral. 

§5º A Comissão Própria de Avaliação - CPA é um órgão de assessoramento, responsável pela 

condução do processo de avaliação institucional, conforme a legislação vigente. 

§6º A Faculdade, nos termos da legislação em vigor, terá autonomia para criar, desmembrar, 

agrupar, suspender ou extinguir os órgãos de administração, mediante aprovação da Direção Geral, 

ouvida a entidade Mantenedora e respeitados os ordenamentos deste Regimento. 

§7º Podem ser criados outros órgãos, na medida em que se tornem necessários ao bom 

funcionamento da Faculdade, mediante proposta da Direção Geral, referendada pelo Conselho 

Superior e aprovada pela entidade Mantenedora. 

 

CAPÍTULO III 

Das Normas Gerais para o CONSUP, CONSEP e demais órgãos colegiados 

 

Art. 6º Ao Conselho Superior e ao Conselho de Ensino e Extensão, órgãos colegiados, aplicam-se as 

seguintes normas: 

I. Cada colegiado funcionará com a presença da maioria absoluta de seus membros e decidirá 

pela maioria simples dos votos dos presentes. Não havendo maioria absoluta, será marcada 

nova reunião em segunda convocação, com intervalo de 24h (vinte e quatro horas), com 

qualquer número de seus membros e decidirá pela maioria simples dos votos dos presentes; 

II. O presidente de cada colegiado participará da votação e, no caso de empate, terá o voto de 

qualidade; 

III. Nenhum membro de colegiado pode participar de sessão em que se aprecie matéria de seu 

interesse particular; 

IV. As reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário anual, aprovado pelo 

colegiado, são convocadas com antecedência mínima de 48 horas, constando da convocação 

a pauta dos assuntos; 

V. Das reuniões será lavrada ata, a qual será lida e assinada na mesma sessão ou na sessão 

seguinte; e 

http://www.faest.edu.br/


 

Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 

6 

 

VI. As decisões dos colegiados são proferidas por meio de resolução, quando se tratar de ato 

normativo, ou mediante parecer, nos demais casos. 

Parágrafo único.  Em caso de urgência justificada, poderá o Direção Geral convocar e/ou solicitar a 

convocação de reunião de colegiado sem a observância do prazo previsto no inciso IV. 

 

TÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS, NORMATIVOS, CONSULTIVOS E EXECUTIVOS 

CAPÍTULO I 

Do Conselho Superior – CONSUP 

 

Art. 7º O Conselho Superior - CONSUP, órgão colegiado máximo de natureza consultiva, 

deliberativa, normativa, recursal e didático-científica e disciplinar, responsável por formular a 

política geral de funcionamento da Faculdade nos planos acadêmicos, administrativos, financeiro e 

patrimonial. 

§1º O CONSUP reúne-se com a presença da maioria absoluta de seus membros. 

§2º A convocação do CONSUP é feita pelo seu Presidente.  

§3º O CONSUP reúne-se, ordinariamente, no início e no fim de cada ano letivo e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente, ou a requerimento de dois terços de 

seus membros. 

§4º As funções de Secretário do Conselho são exercidas pela Secretária Geral. 

§5º O comparecimento às sessões do CONSUP é obrigatório, e eventuais ausências devem ser 

justificadas ao Presidente. 

§6º O CONSUP decide ordinariamente por maioria dos membros presentes, cabendo um voto a 

cada um deles, e ao presidente também o de desempate. 

 

Art. 8º O CONSUP é constituído: 

I. Pela Direção Geral, seu Presidente; 

II. Pela Direção Administrativa e Financeira; 

III. Pela Direção Acadêmica; 
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IV. Pela Presidência da CPA; 

V. Pelos Coordenadores de Curso; 

VI. Por um representante do corpo docente, eleitos por seus pares; 

VII. Por um representante do corpo de tutores, eleitos por seus pares; 

VIII. Por um representante do corpo discente, eleito por seus pares; 

IX. Por um representante do pessoal técnico-administrativo, eleito por seus pares; 

X. Por um representante da entidade Mantenedora, por ela indicado;  

XI. por um representante da sociedade civil organizada indicado pela Mantenedora. 

§1º O representante do corpo docente, de tutores e técnico administrativo da Faculdade terá 

mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução. 

§2º O representante do corpo discente, será indicado por seus pares pelo Diretório Acadêmico e 

Coordenação de Curso, e terá mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido e deverá estar 

regularmente matriculado nas disciplinas do seu período letivo e não ter dependência em nenhuma 

delas. 

§3º O representante da entidade Mantenedora e da Sociedade Civil terá mandato de 4 (quatro) 

anos, permitida a recondução. 

§4º Compete a Direção Geral designar os integrantes do Conselho Superior. 

§5º Nos impedimentos e afastamentos eventuais da Direção Geral, o Conselho Superior será 

presidido pela Direção Administrativa e Financeira. 

 

Art. 9º Compete ao CONSUP: 

I. Aprovar o Regimento da Faculdade e os seus anexos, submetendo-os à homologação da 

Mantenedora e à aprovação dos órgãos federais competentes, por intermédio da Direção 

Geral; 

II. Aprovar as políticas institucionais a serem implantadas na Faculdade; 

III. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e suas alterações;  

IV. Aprovar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e suas alterações;   
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V. Aprovar os Projetos Pedagógicos de Curso, programas e matrizes curriculares que lhe forem 

submetidos, com parecer do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

respectivo, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais fixadas pelo MEC; 

VI. Aprovar o Calendário Acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos da Faculdade, 

propostos pelo Conselho de Ensino e Extensão – CONSEP; 

VII. Elaborar e aprovar o seu próprio regulamento; 

VIII. Aprovar o plano anual de atividades da Faculdade; 

IX. Deliberar sobre a criação, modificação ou extinção de cursos de graduação, pós-graduação e 

sequenciais, nas modalidades presenciais ou a distância, os quais somente entrarão em 

funcionamento ou serão suspensos ou extintos após a aprovação dos órgãos do Sistema 

Federal de Ensino, nos termos da legislação pertinente, ouvida a entidade Mantenedora; 

X. Fixar normas gerais e complementares as deste Regimento sobre processo seletivo de 

ingresso aos cursos, currículos, planos de aprendizagem, programas de investigação 

científica e extensão, matrículas, transferências, adaptações, aproveitamento de estudos, 

avaliação acadêmica e de curso, planos de estudos especiais, e outro que se incluam no  

âmbito de suas competências; 

XI. Decidir sobre os recursos interpostos contra as decisões dos demais órgãos colegiados, em 

matéria didático-científica, disciplinar e administrativa; 

XII. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da 

Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pela 

Direção Geral; 

XIII. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas, por proposta do Conselho de Ensino e 

Extensão; 

XIV. Fixar normas para organização dos cursos e programas de atividades, respeitada a legislação 

pertinente; 

XV. Deliberar sobre a proposta orçamentária da Faculdade, elaborada anualmente pela Direção 

Geral, e submetê-la à aprovação da entidade Mantenedora; 

XVI. Instituir símbolos, bandeiras e flâmulas para uso da Faculdade, ou de sua comunidade 

acadêmica; 

XVII. Deliberar ou decretar o recesso parcial ou total das atividades acadêmicas em casos de 

emergência ou força maior; 
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XVIII. Decidir sobre o desmembramento, incorporação ou extinção de cursos de graduação e pós-

graduação, de unidades administrativas ou acadêmicas, de projetos, programas ou serviços 

e submetê-las à aprovação da entidade Mantenedora, nos termos da lei; 

XIX. Exercer o poder disciplinar em grau de recurso, para prevenir ou corrigir atos de indisciplina 

de qualquer membro da comunidade acadêmica; 

XX. Propor a incorporação de estabelecimento de ensino superior ou de instituições 

complementares ou suplementares, para decisão da entidade Mantenedora; 

XXI. Rever suas próprias decisões; 

XXII. Interpretar este Regimento, deliberando sobre os casos omissos; e 

XXIII. Exercer as demais atribuições previstas em lei e neste Regimento. 

 

Art. 10 O CONSUP, como órgão superior normativo e de deliberação, é a instância máxima, em grau 

de recurso, não cabendo reforma de suas decisões por outro órgão ou colegiado da instituição, por 

mais especializado que seja. 

 

CAPÍTULO II 

Do Conselho de Ensino e Extensão – CONSEP 

 

Art. 11 O Conselho de Ensino e Extensão - CONSEP, órgão técnico-especializado em assuntos de 

ensino, iniciação científica e extensão, é constituído: 

I. Pela Direção Geral, seu presidente; 

II. Pela Direção Acadêmica; 

III. Pelos Coordenadores de Curso; 

IV. Por um representante do corpo docente, eleito por seus pares; 

V. Por um representante dos tutores, eleito por seus pares; e  

VI. Por um representante do corpo discente, eleito por seus pares. 

Parágrafo único. Os representantes dos corpos docente, tutores e discente terão mandato de 1 

(um) ano, podendo ser reconduzidos, devendo o representante dos discentes estar regularmente 

matriculado nas disciplinas do seu período letivo e não ter dependência em nenhuma delas. 
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Art. 12 O CONSEP reúne-se, ordinariamente, a cada semestre e, em caráter extraordinário, quando 

convocado pelo seu Presidente ou a requerimento de dois terços dos seus membros. 

 

Art. 13 Compete ao CONSEP propor normas complementares a este Regimento, no que se refere a 

ensino, iniciação científica e extensão e, especialmente: 

I. Organizar o calendário acadêmico; 

II. Disciplinar a realização do processo seletivo para acesso aos cursos de graduação, na forma 

da lei; 

III. Elaborar o currículo pleno de cada curso de graduação, bem como suas modificações, 

submetendo-os à aprovação do Conselho Superior; 

IV. Aprovar a realização de cursos sequenciais, de pós-graduação, de especialização, de 

aperfeiçoamento e programas de extensão, bem como os respectivos planos e processos 

de seleção, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Superior; 

V. Submeter à apreciação do Conselho Superior os acordos e/ou convênios a serem firmados 

com entidades nacionais e estrangeiras, que envolvam o interesse da Faculdade; 

VI. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da 

Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pela 

Direção Geral; 

VII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento; 

VIII. Propor ao Conselho Superior a realização de processo seletivo para ingresso na carreira do 

magistério superior, na forma da lei; 

IX. Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Superior o seu próprio regulamento; 

X. Constituir comissões ou comitês para analisarem assuntos de sua área de atuação; 

XI. Propor ao Conselho Superior a criação de cursos de graduação, sequenciais ou de pós-

graduação, presenciais ou a distância; 

XII. Emitir parecer sobre propostas de novos cursos ou programas de ensino, iniciação científica 

e extensão, quando consultado; e 

XIII. Julgar ou deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer matéria de sua 

competência, encaminhando suas decisões para homologação da Direção Geral. 
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§1° As matérias submetidas a exame por solicitação da Direção Geral devem ser apreciadas em, no 

máximo, 8 (oito) dias úteis, a contar da data do seu recebimento e da justificativa para o pedido. 

§2° Nos casos de ausências e/ou impedimentos eventuais da Direção Geral, o Conselho de Ensino 

e Extensão será presidido pela Direção Acadêmica da Faculdade. 

§3° Das suas decisões cabem recursos para o Conselho Superior. 

 

CAPÍTULO III 

Da Direção Geral 

 

Art. 14 A Direção Geral, órgão superior de execução, administração, organização, supervisão, 

avaliação e controle de todas as atividades da Faculdade, são exercidos pela Direção Geral, e se 

constitui: 

I. Pela Direção Geral; 

II. Pela Direção Administrativa e Financeira; 

III. Pela Direção Acadêmica; 

IV. Pelo Secretário-Geral; e 

V. Pelos órgãos de apoio e assessoramento. 

 

Seção I 

Da Direção Geral 

 

Art. 15 O Direção Geral é livremente designada pela direção da entidade Mantenedora, para um 

mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido. 

§1° Em suas faltas e impedimentos eventuais, a Direção Geral será substituída pela Direção 

Administrativa e Financeira e, nas faltas e impedimentos eventuais deste, pela Direção Acadêmica, 

observada esta ordem. 

§2° Em caso de vacância do cargo de Direção Geral, será designado nova Direção Geral pela 

entidade Mantenedora. 
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Art. 16 São atribuições da Direção Geral: 

I. Propor a adequação deste Regimento, submetendo-os à homologação da Mantenedora e à 

aprovação do CONSUP; 

II. Propor e adequar as Políticas Institucionais a serem implantadas na Faculdade submetendo-

as à homologação do CONSUP; 

III. Propor e adequar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI e suas alterações, através de Comissão constituída para este fim, 

submetendo-os à homologação da Mantenedora e à aprovação do CONSUP;  

IV. Aprovar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e suas alterações;    

V. Representar a Faculdade junto às pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, em 

assuntos de natureza acadêmica e administrativa de seu interesse, ouvida a entidade 

Mantenedora; 

VI. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior e do Conselho de Ensino e Extensão; 

VII. Elaborar o plano anual de atividades acadêmicas da Faculdade e submetê-lo à deliberação 

do Conselho de Ensino e Extensão; 

VIII. Elaborar a proposta orçamentária da Faculdade a ser submetida à deliberação do Conselho 

Superior, para posterior aprovação da entidade Mantenedora; 

IX. Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados; 

X. Fiscalizar o cumprimento do regime acadêmico e a execução dos programas e conteúdos 

programáticos das disciplinas e atividades curriculares; 

XI. Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da Faculdade, podendo, para 

tanto, constituir comissão de processo disciplinar para apurar responsabilidades; 

XII. Propor à entidade Mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico-administrativo; 

XIII. Autorizar, previamente, os pronunciamentos e as publicações que envolvam 

responsabilidade da Faculdade; 

XIV. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas complementares 

pertinentes; 

XV. Resolver os casos omissos neste Regimento ad referendum do Conselho Superior; 

XVI. Convocar as eleições para a escolha dos representantes dos corpos docente e discente nos 

colegiados; 
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XVII. Promover a lotação nos órgãos e setores da Faculdade do pessoal docente, técnico-

administrativo e de apoio; 

XVIII. Designar os membros e suplentes dos órgãos colegiados e dar-lhes posse; 

XIX. Baixar normas de serviços administrativos; 

XX. Submeter à apreciação da entidade Mantenedora a prestação de contas do exercício findo; 

XXI. Assinar acordos e contratos, submetendo a apreciação da mantenedora; 

XXII. Homologar as decisões dos órgãos colegiados; e 

XXIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

Seção II 

Da Direção Administrativa e Financeira 

 

Art. 17 A Direção Administrativa e Financeira é o órgão executivo responsável pelo 

planejamento, coordenação e execução de todas as atividades administrativas e financeiras da 

Faculdade.  

Parágrafo único. A Direção Administrativa e Financeira é livremente designada pela Direção Geral 

da Faculdade, para um mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido, submetendo-se a 

concordância do presidente da mantenedora. 

 

Art. 18 São atribuições da Direção Administrativa e Financeira: 

I. Substituir a Direção Geral em suas faltas e impedimentos eventuais; 

II. Auxiliar a Direção Geral em tudo que se fizer necessário; 

III. Ser o interlocutor de conselhos, coordenadorias, assessorias e órgãos de apoio junto a 

Direção Geral; 

IV. Auxiliar a Direção Geral na formulação e execução da política administrativa e financeira da 

Faculdade; 

V. Coordenar as ações de planejamento, execução e avaliação da administração geral da 

Faculdade, nos aspectos de recursos humanos, orçamentários, financeiros, patrimoniais, 

materiais e de serviços gerais; e 
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VI. Cumprir e fazer cumprir este Regimento e demais disposições complementares oriundas 

dos órgãos colegiados e da Direção Geral. 

Parágrafo único. Em suas faltas e impedimentos eventuais a Direção Administrativa e Financeira é 

substituída por funcionário previamente designado pela Direção Geral. 

 

Seção III 

Da Direção Acadêmica 

 

Art.  19 A Direção Acadêmica é o órgão responsável pela integração das atividades de ensino e 

extensão e a promoção de iniciação científica, em suas especialidades culturais, técnicas, 

administrativas e científicas. 

Parágrafo único. A Direção Acadêmica é livremente designada pela Direção Geral da Faculdade, 

para um mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido, submetendo-se a concordância do 

presidente da mantenedora. 

 

Art. 20 São atribuições da Direção Acadêmica: 

I. Auxiliar a Direção Geral no exercício das atividades acadêmicas da Faculdade; 

II. Promover o inter-relacionamento entre as coordenações de cursos; 

III. Coordenar as ações de planejamento, execução e avaliação das atividades relacionadas ao 

ensino, iniciação científica e extensão, objetivando a sua integração; 

IV. Estimular a participação da comunidade acadêmica em eventos culturais, científicos e 

desportivos; 

V. Supervisionar as atividades relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem, de 

iniciação científica e de extensão; 

VI. Substituir a Direção Geral em suas faltas e impedimentos eventuais; observada, sempre, a 

regra estabelecida no §1° do artigo 15 deste Regimento; 

VII. Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento e demais normas complementares oriundas 

dos órgãos colegiados ou da Direção Geral. 

§1º Em suas faltas e impedimentos eventuais a Direção Acadêmica é substituída por um dos 

Coordenadores de Curso, designado previamente pela Direção Geral. 
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§2º A Direção Geral terá sua organização e funcionamento definidos em regulamento próprio, 

instituído por ato da Direção Geral juntamente com a entidade mantenedora. 

 

Seção IV 

Da Secretária Geral 

 

Art. 21 Secretaria Geral é o órgão central de desempenho das atividades administrativas e obedece 

a regulamento próprio, vinculada a Direção Geral.  

Parágrafo único. A Secretária Geral é livremente designada pela Direção Geral da Faculdade, para 

um mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido, submetendo-se a concordância do 

presidente da mantenedora. 

 

Art. 22 São atribuições da Secretária-Geral: 

I. Chefiar a Secretaria Acadêmica de acordo com as normas traçadas pela Direção Geral e pelos 

órgãos Colegiados da Faculdade; 

II. Redigir e fazer expedir toda a correspondência oficial da Faculdade; 

III. Expedir os atos oficiais e normativos da Faculdade; 

IV. Comparecer às reuniões do Conselho Superior e do Conselho de Ensino e Extensão, sem 

direito a voto, atuando como secretário das mesmas e lavrando as respectivas atas; 

V. Abrir e encerrar os termos referentes a todos os atos escolares, submetendo-os à assinatura 

da Direção Geral; 

VI. Zelar pela ordem dos trabalhos em todas as dependências da secretaria; 

VII. Organizar os dados estatísticos e os documentos necessários para os relatórios; 

VIII. Responsabilizar-se pela guarda e conservação de documentos, diários de classe, e outros 

relacionados a registros e arquivos de dados acadêmicos; 

IX. Orientar e acompanhar a execução do atendimento da Secretaria Acadêmica; 

X. Acatar, cumprir e fazer cumprir as determinações da Direção Geral, exigindo cumprimento 

de prazos estabelecidos; 
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XI. Conferir e assinar, juntamente com a Direção–Geral, diplomas, certificados e históricos 

escolares; e 

XII. Executar as demais funções que lhe forem atribuídas pela Direção Geral. 

Parágrafo único. Em suas faltas e impedimentos eventuais a Secretária-Geral é substituída por um 

funcionário previamente designado pela Direção Geral. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

Art. 23 A Comissão Própria de Avaliação - CPA é o órgão responsável por planejar, desenvolver, 

coordenar e supervisionar a Política de Avaliação Institucional definida na legislação pertinente, 

bem como coordenar e articular o processo interno de autoavaliação institucional, sistematizando 

e disponibilizando informações dados sobre a avaliação realizada ao Ministério da Educação - MEC 

e sugerindo ações a serem tomadas pela IES, conforme os resultados obtidos nas avaliações. 

Parágrafo único. Os integrantes da CPA serão escolhidos pela Direção Geral, à exceção do 

representante discente que será indicado pelo órgão de representação estudantil da IES, e 

nomeados por Portaria da Direção Geral. 

 

Art. 24 Deverão compor a CPA: 

I. 1 (um) representante do corpo administrativo; 

II. 1 (um) representante do corpo docente; 

III. 1 (um) representante do corpo de tutores; 

IV. 1 (um) representante do corpo discente;  

V. 1 (um) representante da sociedade civil, sem vínculo empregatício com a Instituição.  

§1º O coordenador que preside a CPA será escolhido entre os representantes dos incisos I, II e III 

do caput anterior.  

§2º Os membros dos incisos I, II, III, e V terão mandato de 4 (quatro) anos, permitido a sua 

recondução. 

§3º O membro do inciso IV terá mandato de 2 (dois) anos, permitido a sua recondução. 

http://www.faest.edu.br/


 

Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 

17 

 

§4º Ressalvados os casos de desistência voluntária, os membros da CPA na qualidade de docentes, 

tutores, técnico administrativos poderão ser reconduzidos para mandatos sucessivos. 

§5º A renovação bianual da CPA não ultrapassará a 1/3 (um terço) do número total de seus 

membros. 

§6º Os membros da CPA com vínculo empregatício com a Faculdade, perderão o mandato em caso 

de cessação do vínculo, sendo substituído pelo seu suplente.  

§7º Os representantes discentes perderão o mandato em caso de conclusão ou desligamento do 

curso. 

 

Art. 25 A CPA deverá elaborar seu Regulamento e Planejamento de Avaliação para submeter à 

aprovação do CONSUP, bem como suas eventuais alterações. 

 

Art. 26 A CPA deverá elaborar o Relatório Anual de Avalição Institucional e encaminhá-lo para a 

Direção Geral. 

 

Art. 27 A CPA tem autonomia em relação aos órgãos colegiados existentes na Faculdade. 

 

CAPÍTULO V 

Do Colegiado de Cursos 

 

Art. 28 O Curso é a unidade básica da Faculdade, para todos os efeitos de organização 

administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores das disciplinas que 

compõem o currículo do mesmo, pelos alunos, nelas matriculados, e pelo pessoal técnico-

administrativo, nele lotado. 

Parágrafo único. Cada curso será administrado por um Colegiado, formando unidades 

interdependentes entre si, ligadas à Direção Acadêmica da Faculdade, responsáveis pela execução 

do ensino, iniciação científica, extensão e respectiva organização administrativa. 

 

Art. 29 O Colegiado de Curso é constituído por: 
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I. pelo Coordenador de Curso, seu Presidente;  

II. o conjunto dos professores das disciplinas que o integram; 

III. por 01 (um) representante do corpo discente, indicado por seus pares. 

Parágrafo Único. O representante do corpo discente, que deve ser aluno do curso, terá mandato 

de 2 (dois) anos, permitido a sua recondução. 

 

Art. 30 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, no mínimo, 01 (uma) vez por semestre em 

datas fixadas no calendário acadêmico e, extraordinariamente, quando convocada por seu 

Coordenador, ou por solicitação da Direção Geral ou da Direção Acadêmica da Faculdade. 

Parágrafo único. O Colegiado de Curso reunir-se-á e deliberará com a presença da maioria simples 

de seus membros. 

 

Art. 31 Compete ao Colegiado de Curso: 

I. Propor à Direção Acadêmica da Faculdade e à Direção Acadêmica, a distribuição dos 

encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus professores, respeitadas as 

especialidades, e coordenar-lhes as atividades; 

II. Elaborar os projetos de ensino, iniciação científica e extensão e executá-los depois de 

aprovados pelo Conselho de Ensino e Extensão e homologados pela Direção Geral;  

III. Pronunciar-se, quando solicitada, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos transferidos e diplomados; 

IV. Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente e administrativo; 

V. Manifestar-se sobre o plano e o calendário acadêmico de atividades da Coordenação 

elaborados pelo Coordenador, a serem submetidos à Direção Acadêmica da Faculdade, 

para deliberação do Conselho de Ensino e Extensão e aprovação e homologação da Direção 

Geral; 

VI. Recomendar a admissão e a dispensa de alunos-monitores, mediante propostas do 

Coordenador a serem submetidas à Direção Acadêmica da Faculdade;  

VII. Analisar, selecionar e propor os planos dos cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

extensão, bem como os projetos de iniciação científica na área do curso, e submetê-los à 
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deliberação do Conselho de Ensino e Extensão, após serem submetidos à Direção 

Acadêmica da Faculdade;  

VIII. Emitir pareceres em assuntos de sua competência; e 

IX. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pela Direção Geral, pela Direção 

Acadêmica da Faculdade ou pelos órgãos colegiados, previstas em lei e neste Regimento. 

 

CAPÍTULO VI 

Dos Núcleos Docentes Estruturantes – NDE 

 

Art. 32 O Núcleo Docente Estruturante - NDE constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 33 O NDE é constituído pelos seguintes membros, resguardado o que dispõem os instrumentos 

de avaliação de cursos e as normas do MEC para cursos específicos, se for o caso: 

I. O Coordenador do curso, seu Presidente, que tem voto de qualidade e comum; 

II. No mínimo 4 (quatro) professores pertencentes ao corpo docente do curso, designados 

pela Direção Geral. 

 

Art. 34 Os integrantes do NDE serão designados pela Direção Geral, para mandato de 4 (quatro) 

anos. 

§1º O NDE deverá ter pelo menos 60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. 

§2º O NDE deverá ter todos os membros em regime de trabalho em tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% (vinte por cento) em tempo integral. 

 

Art. 35 Decorridos 4 (quatro) anos de participação dos docentes no NDE, a IES deverá assegurar 

estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE, de modo a assegurar continuidade no 

processo de acompanhamento do curso. 
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Art. 36 O NDE se reunirá, no mínimo, 1 (uma) vez por semestre, mediante convocação do 

Coordenador do Curso e em caráter extraordinário, quando convocado. 

§1º O NDE funcionará com a presença de metade mais um de seus membros, e suas decisões, 

ressalvados os casos expressos neste Regimento, serão tomadas por, no mínimo, 50% mais 1 

(cinquenta por cento mais um) dos votos dos presentes. 

§2º Perderá o mandato o membro que, sem causa justificada, faltar a 2 (duas) reuniões ordinárias 

consecutivas. 

§3º A convocação do NDE será feita por correspondência eletrônica, com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se o assunto a ser tratado, salvo se for considerado 

reservado a juízo do Coordenador, podendo haver dispensa do prazo para as reuniões de caráter 

urgente. 

§4º O Coordenador do curso registrará as deliberações do NDE, a cada reunião, em livro próprio e 

em ata, apresentando-o, quando solicitado, a Direção Geral e obrigatoriamente, às comissões de 

avaliação in loco do MEC. 

 

Art. 37 São atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais, dos Referenciais Curriculares 

Nacionais para os cursos de bacharelado e licenciatura, do Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia, além de outras recomendações preconizadas pela legislação 

vigente; 

III. Zelar pela criação, implantação, acompanhamento e atualização do Projeto Pedagógico do 

Curso; 

IV. Discutir e estabelecer, caso previsto no Projeto Pedagógico do Curso, a interdisciplinaridade 

e a transdisciplinaridade; 

V. Elaborar, orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades interdisciplinares do 

curso; 

VI. Indicar formas de incentivos, convênios, parcerias ou outras atividades necessárias para o 

desenvolvimento e consolidação do curso; 
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VII. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de iniciação científica e extensão, 

oriundas das necessidades da graduação, das exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

VIII. Planejar, orientar e acompanhar as atividades de iniciação científica e de iniciação 

tecnológica; 

IX. Aprovar os planos de ensino das disciplinas; 

X. Elaborar propostas de regulamentação de estágios supervisionados e dos trabalhos de 

conclusão de curso, apresentando-as ao Colegiado de Curso; 

XI. Propor ações de melhoria no curso com base nos relatórios de autoavaliação da IES; 

XII. Coordenar o uso de laboratórios ou outros ambientes de aprendizagem requeridos pelo 

curso; 

XIII. Orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades do Nivelamento; 

XIV. definir linhas de pesquisa que nortearão os Trabalhos de Conclusão de Curso, se houver; 

XV. Planejar, orientar e acompanhar as atividades preparatórias para o Enade; 

XVI. Implementar e acompanhar a política institucional de egressos no curso; 

XVII. Elaborar o Plano de Trabalho Anual e envia-lo para a Direção Geral. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Coordenações de Cursos  

 

Art. 38 A Coordenação de Curso é o órgão da administração acadêmica básica, coordena, fomenta 

e fiscaliza todas as atividades acadêmicas e administrativas do curso, no âmbito de sua 

competência, subordinado à Direção Geral e a Direção Acadêmica. 

§1º O Coordenador de Curso é indicado pela Direção Acadêmica e designado pela Direção Geral, 

para mandato de 04 (quatro) anos, permitida a sua recondução. 

§2º Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por um professor 

do curso designado pela Direção Geral. 
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Seção I 

Da Coordenação dos Cursos de Graduação, modalidade Presencial 

 

Art. 39 Os Cursos de Graduação na modalidade presencial está a cargo de um Coordenador 

designado pelo Diretor Geral, com mandato de quatro anos, podendo ser reconduzido. 

 

Art. 40 São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. Integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso e o NDE; 

II. Representar a Coordenação do Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

III. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo Colegiado de curso, 

bem como a assiduidade dos professores; 

IV. Apresentar, anualmente, ao Colegiado de Curso, à Direção Geral e à Direção Acadêmica, 

relatório de suas atividades e da sua Coordenação; 

V. Sugerir à Direção Geral a contratação ou dispensa de pessoal docente, ouvido a Direção 

Acadêmica da Faculdade;  

VI. Submeter ao Colegiado de curso e à Direção Geral, nas épocas devidas, o plano de atividades 

a ser desenvolvido em cada período letivo, incluindo a proposta da lista de ofertas e do 

horário das disciplinas, sempre com o objetivo da constante atualização e melhoria da 

qualidade do curso, após análise da Direção Acadêmica da Faculdade; 

VII. Fiscalizar o cumprimento do presente Regimento, do calendário acadêmico e bem assim dos 

demais planos de trabalho da Coordenação;  

VIII. Promover estudos e a atualização dos conteúdos programáticos, das práticas de atividades 

de ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem;  

IX. Propor ao NDE reformulações no Projeto Pedagógico de Curso e/ou na matriz curricular; 

X. Sensibilizar o corpo docente, discente e técnico administrativo a participar do processo de 

avaliação institucional; 

XI. Estimular, no âmbito da Coordenação, a publicação de trabalhos didáticos, técnicos e 

científicos; e 

XII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pela Direção Geral, pela Direção 

Acadêmica da Faculdade e pelos órgãos colegiados, previstas em lei e neste Regimento. 
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Seção II 

Da Coordenação dos Cursos de Graduação, modalidade a distância 

 

Art. 41 Os Cursos de Graduação na modalidade a distância estão a cargo de um Coordenador 

designado pelo Diretor Geral, com mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido. 

 

Art. 42 As atribuições do Coordenador de Curso para os cursos EAD, também seguirá as indicadas 

no artigo 40, e ainda:  

I. Trabalhar em estreita colaboração com equipe de EaD - a coordenação pedagógica e a 

coordenação de operações, provendo para que haja sempre boa integração entre os 

serviços e preservando a qualidade do ensino proporcionado aos alunos; 

II. Elaborar as informações relativas ao curso, para publicação na web, no material impresso, 

ou em qualquer outra mídia, sempre que necessário; 

III. Coordenar o processo de dispensa de disciplinas, quando requerida pelos alunos; 

IV. Supervisionar os serviços administrativos relativos ao curso; 

V. Organizar o processo de seleção de professores conteudistas e tutores do Curso; 

VI. Participar, juntamente com um representante da Equipe de EaD, das bancas de seleção 

interna e externa para escolha dos docentes do Curso;  

VII. Organizar e acompanhar a capacitação, em EaD e no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

dos professores que atuarão nas disciplinas; 

VIII. Elaborar, juntamente com a coordenação pedagógica de EaD e com os professores 

conteudistas das disciplinas, o cronograma do curso, em todas as suas etapas;  

IX. Providenciar, com o apoio da Coordenação Pedagógica em EaD, junto aos professores 

conteudistas, a organização e/ou elaboração do material didático, a fim de que os prazos 

estabelecidos sejam respeitados;  

X. Supervisionar o cumprimento do cronograma do curso, em todas as suas etapas; 

XI. Acompanhar, juntamente com a equipe pedagógica do EaD, o trabalho dos professores 

conteudistas e dos tutores, dando-lhes a orientação necessária; 
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XII. Avaliar as interações dos alunos com os diferentes setores (atendimento tecnológico, 

secretaria, professor, tutor e coordenações), por meio do acompanhamento das 

interações efetuadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem;  

XIII. Supervisionar o processo de elaboração, diagramação, reprodução e distribuição das 

provas presenciais, provendo para que os prazos estabelecidos no cronograma sejam 

obedecidos; 

XIV. Estar presente em um dos polos, ou designar representante qualificado, para 

acompanhar, nas datas agendadas, a aplicação das provas presenciais;  

XV. Discutir, com a equipe pedagógica de EaD, com NDE e com o colegiado dos cursos, e os 

professores conteudistas e os tutores, as alterações pedagógicas que se fizerem 

necessárias no decorrer do curso; e 

XVI. Avaliar e validar as atividades complementares e as equivalências de disciplinas. 

 

Seção III 

Da Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação 

 

Art. 43 Os Cursos de Pós-Graduação nas modalidades presencial e a distância está a cargo de um 

Coordenador designado pelo Diretor Geral, com mandato de quatro anos, podendo ser 

reconduzido. 

Parágrafo único. As atribuições do Coordenador de Curso de Pós-Graduação, também seguirá as 

indicadas no artigo 40. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Coordenação do Núcleo de Educação a Distância – NeaD 

 

Art. 44 O Núcleo de Educação a Distância - NeaD é o órgão responsável pelas atividades de 

educação a distância e subordinada à Direção Acadêmica, e responderá pelo planejamento de 

ações comuns da Faculdade na área, com envolvimento de alunos, professores e coordenadores. 

Parágrafo único. A Coordenação do NEaD está a cargo de um Coordenador designado pelo Diretor 

Geral, com mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido. 
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Art. 45 São atribuições da Coordenação do NEaD: 

I. assegurar o envolvimento e ambientação da comunidade acadêmica na modalidade de 

EaD, mediante a articulação contínua com todos os setores da Instituição;  

II. oferecer cursos e/ou atividades formativas articuladas à Graduação e aos Programas de 

Pós-graduação;  

III. oferecer formação para a capacitação de docentes e técnico-administrativos para atuarem 

em EaD articulada a Direção Acadêmica;  

IV. assessorar e dar suporte a todas as iniciativas e experiências em EaD, no âmbito da 

instituição;  

V. promover apoio pedagógico para discentes, de forma articulada à Direção Acadêmica, 

assegurando a permanência e a qualidade da aprendizagem;  

VI. apoiar e incentivar a produção do conhecimento em EaD articulado com a Direção e 

Coordenação de Cursos;  

VII. promover o desenvolvimento de habilidades em novas tecnologias aplicadas à EaD;  

VIII. propor normas de organização, gestão e avaliação da EaD no âmbito da IES;  

IX. analisar e propor projetos e experiências na área de EaD, assegurando a atualização 

contínua das tecnologias de informação e comunicação para apoio às atividades de ensino, 

iniciação científica e extensão na FAEST;  

X. acompanhar, assessorar e avaliar continuamente projetos e desenvolvimento de 

programas, cursos e componentes curriculares oferecidos na modalidade a distância;  

XI. gerenciar o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

TÍTULO IV  

DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 46 Os atos institucionais e administrativos da Faculdade obedecerão à forma de:  

I. Resolução;  

II. Portaria. 
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§1° A Resolução é instrumento expedido pela Direção Geral em razão de sua atribuição na 

qualidade de presidente do Conselho Superior. 

§2° A Portaria é instrumento pelo qual a Direção Geral, em razão de suas respectivas atribuições, 

dispõe sobre a gestão acadêmica e administrativa.  

 

Art. 47 Os atos institucionais e administrativos da Faculdade são redigidos pela Secretária Geral. 

Parágrafo único. Os atos institucionais e administrativos devem ser devidamente caracterizados e 

numerados, em ordem anual crescente, e arquivados na Direção Geral juntamente com a Secretária 

Geral.   

 

TÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES E DE APOIO ADMINISTRATIVO ACADÊMICO 

CAPÍTULO I 

Da Secretaria Acadêmica 

 

Art. 48 A Secretaria é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento acadêmico 

e administrativo da Faculdade, dirigida pela Secretária Geral, sob a orientação do Diretor Geral. 

Parágrafo Único. A Secretária tem sob sua guarda toda a escrituração acadêmica, arquivos, 

prontuários dos alunos e demais assentamentos em arquivos fixados pela legislação vigente. 

 

Art. 49 Compete à Secretária: 

I. Chefiar a Secretaria fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos aos seus auxiliares, para 

o bom andamento dos serviços; 

II. Abrir e encerrar os termos referentes aos atos acadêmicos, submetendo-os à assinatura do 

Diretor Geral; 

III. Manter permanentemente organizado e em condições adequadas de conservação, fácil 

acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico sob sua guarda; 
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IV. Organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, prontamente, a 

qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou Direção da 

Faculdade; 

V. Redigir editais de processo seletivo, chamadas para exames e matrículas; 

VI. publicar, de acordo com este Regimento, o quadro de notas de aproveitamento de provas, 

dos exames e a relação de faltas, para o conhecimento de todos os interessados; 

VII. Trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores; 

VIII. Organizar as informações da Direção da Faculdade e exercer as demais funções que lhe forem 

confiadas; 

IX. Responsabilizar-se pela manutenção e guarda do Acervo Acadêmico. 

Parágrafo único. O Diretor Geral da Faculdade, a Mantenedora e o Secretário são solidariamente 

responsáveis pela manutenção e guarda do Acervo Acadêmico. 

 

CAPÍTULO II 

Da Biblioteca 

 

Art. 50 A Faculdade dispõe de uma Biblioteca especializada para uso do corpo docente e discente 

e da comunidade externa, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. 

Parágrafo único. A Biblioteca está organizada segundo os princípios internacionalmente aceitos da 

biblioteconomia, será regida por regulamento próprio. 

 

CAPÍTULO III 

Da Ouvidoria 

 

Art. 51 A Ouvidoria é órgão sem caráter administrativo, executivo ou deliberativo, mas de natureza 

mediadora, com a finalidade de receber, encaminhar e acompanhar opiniões, comentários, críticas 

e elogios aos membros da comunidade acadêmica, bem como do público em geral a todos os 

setores da Faculdade, sendo responsável também por fazer chegar ao usuário uma resposta das 

instancias administrativas implicadas. 
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§1º A Ouvidoria da Faculdade atua com autonomia e absoluta imparcialidade, vinculada 

diretamente à direção da instituição, com o objetivo de zelar pelos princípios da legalidade, 

moralidade e eficiência administrativa, resguardando o sigilo das informações. 

§2º O Ouvidor será escolhido e designado pela Direção Geral. 

 

Art. 52 São atribuições da Ouvidoria: 

I. Ouvir, receber e encaminhar críticas, elogios, informações, reclamações, solicitações, 

sugestões e questionamentos aos diversos setores da Faculdade, acompanhando o 

processo até a solução final; 

II. Sugerir aos diversos setores da Faculdade, medidas que possam contribuir para melhorar 

o funcionamento dos serviços prestados; 

III. Estabelecer canais de comunicação de forma aberta e objetiva, procurando sempre facilitar 

e agilizar as informações; 

IV. Informar ao autor da solicitação os devidos esclarecimentos, alternativas e soluções. 

 

Art. 53 As demais competências e funcionamento da Ouvidoria dar-se-ão na forma de seu 

regulamento próprio. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Núcleo de Carreiras 

 

Art. 54 O Núcleo de Carreiras é a unidade responsável para atender ao aluno preparando-o para o 

mercado de trabalho.  

§1º O Núcleo de Carreiras atua através de atendimento extraclasse, no suporte às atividades 

obrigatórias de estágios obrigatórios e não-obrigatórios.  

§2º O Núcleo promoverá atividades de orientação sobre processo de seleção de pessoal, 

elaboração de currículo, comportamento em entrevista, participação em atividades de grupo, que 

ajudam no rito de saída, permitindo vivenciar sua formação acadêmica e ingresso no mercado de 

trabalho.  
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Art. 55 A composição, competência e funcionamento do núcleo dar-se-ão na forma de seu 

regulamento. 

 

CAPÍTULO V 

Da Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 

 

Art. 56 O Núcleo de Educação inclusiva – NEI tem por finalidade promover a inserção da pessoa 

com deficiência na realidade acadêmica/institucional. 

§1º O NEI tem como objeto principal o cuidado da Instituição com as questões relacionadas à 

inclusão educacional na perspectiva da responsabilidade social, favorecendo o cumprimento de 

princípios que promovam o acesso, a permanência e a participação dos discentes. 

§2º O NEI visa identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. 

§3º A inclusão ocorre por meio do atendimento educacional especializado compreendido como o 

conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos oferecidos pela Faculdade. 

 

Art. 57 A composição, competência e funcionamento do núcleo dar-se-ão na forma de seu 

regulamento. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Programa de Orientação Psicopedagógica – POP 

 

Art. 58 O Programa de Orientação Psicopedagógica – POP realiza o apoio pedagógico e psicológico 

aos acadêmicos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade. 

Parágrafo único. A competência, atividades e funcionamento do programa dar-se-ão na forma de 

seu regulamento. 
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CAPÍTULO VII 

Do Núcleo de Atendimento aos Estudantes – NAE 

 

Art. 59 O Núcleo de Atendimento aos Estudantes - NAE é órgão que busca assistir aos discentes, no 

sentido de superar dúvidas e ansiedades, com ações de integração do aluno à vida acadêmica, de 

favorecer o desenvolvimento pessoal, social e cultural, essenciais à formação de futuros 

profissionais, além de possibilitar uma participação efetiva na melhoria da qualidade da 

aprendizagem. 

Parágrafo único. A competência, atividades e funcionamento do núcleo dar-se-ão na forma de seu 

regulamento. 

 

CAPÍTULO VIII 

Do Núcleo de Educação a Distância – NEAD 

 

Art. 60 O Núcleo de Educação à Distância - NEAD, órgão de assessoramento e execução de políticas 

e objetivos educacionais do ensino à distância da Faculdade, é exercida por um Coordenador 

designado pela Direção Geral. 

§1º O NEAD é a unidade que coordena todas as atividades da modalidade de ensino a distância na 

Faculdade, subordinado a Direção Geral. 

§2º O Coordenador do NEAD em seus impedimentos e em suas ausências legais, é substituído por 

um professor, designado pelo Diretor Geral. 

§3º O NEAD tem por finalidade apoiar os docentes, tutores e discentes da Faculdade no 

desenvolvimento dos cursos superiores a distância e de disciplinas dos cursos presenciais 

desenvolvidas no limite de até 40% (quarenta por cento) da carga horária total de todos os cursos 

de graduação. 

 

Art. 61 A composição e funcionamento do núcleo dar-se-ão na forma de seu regulamento. 
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Seção I 

Da Equipe Multidisciplinar 

 

Art. 62 A Equipe Multidisciplinar é exclusiva para cursos na modalidade a distância e para cursos 

presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância em 

atendimento a legislação em vigor.  

§1º A oferta das disciplinas previstas no caput anterior incluirá métodos e práticas de ensino-

aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação para 

a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e atividades de 

tutoria. 

§2º Entende-se que a tutoria das disciplinas ofertadas na modalidade a distância implica na 

existência de profissionais da educação com formação na área do curso e qualificados em nível 

compatível ao previsto no Projeto Pedagógico. 

§3º A Equipe é responsável por elaborar e/ou validar o material didático.  

 

Art. 63 A equipe multidisciplinar, prevista em consonância com o PPC, será constituída por 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Será responsável pela concepção, produção e 

disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância 

e prevê plano de ação documentado e implementado e processos de trabalho formalizados. 

Parágrafo único. A Equipe deverá ser composta por professores responsáveis por conteúdos das 

disciplinas, bem como os demais profissionais nas áreas de educação e técnica (web designers, 

desenhistas gráficos, equipe de revisores, equipe de vídeo, etc) de acordo com os Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior à Distância. 

 

Art. 64 A composição, competência e funcionamento da Equipe Multidisciplinar dar-se-ão na forma 

de seu regulamento próprio. 
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CAPÍTULO IX 

Da Núcleo de Ensino e Extensão – NUPE 

 

Art. 65 O Núcleo de Ensino e Extensão – NUPE é a unidade que coordena, fomenta e fiscaliza as 

atividades acadêmicas de extensão da Instituição, objetivando o bom desempenho e qualidade de 

seus cursos e programas de extensão. 

 

Art. 66 A composição, competência e funcionamento do núcleo dar-se-ão na forma de seu 

regulamento. 

 

CAPÍTULO X 

Do Setor Financeiro e Bolsas 

 

Art. 67 O Setor Financeiro e de Bolsas, sob a orientação do Diretor Geral, são organizadas e 

coordenadas por profissional qualificado, contratado pela Mantenedora, subordinado à Direção 

Administrativa e Financeira. 

Parágrafo único. A competência e funcionamento do núcleo dar-se-ão na forma de seu 

regulamento. 

 

CAPÍTULO XI 

Do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação – TI 

 

Art. 68 O Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação - TI assessora a Direção Geral no que 

se refere às atividades de TI da Faculdade. 

§1º Setor de TI é responsável pela organização e manutenção dos laboratórios de informática 

destinados ao uso dos acadêmicos e é responsável pela manutenção e controle dos equipamentos 

de multimídia e informática da Faculdade. 

§2º A Faculdade poderá terceirizar o Setor de TI, sob a responsabilidade de profissional legalmente 

habilitado. 
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CAPÍTULO XI 

Dos Laboratórios, Arquivo e Almoxarifado 

 

Art. 69 A Faculdade manterá laboratórios, arquivo e almoxarifado, sob a responsabilidade de 

técnicos qualificados, atendendo às necessidades dos vários cursos oferecidos. 

 

CAPÍTULO XII  

Serviços de Manutenção, limpeza e segurança 

 

Art. 70 Os serviços de manutenção, de limpeza, e de segurança, realizam-se sob a responsabilidade 

da Mantenedora, funcionando a Faculdade como orientadora de processo e como fiscalizadora da 

execução das atividades, no que se refere ao atendimento e à qualidade. 

TÍTULO VI 

DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

 

CAPÍTULO I 

Dos Cursos 

 

Art. 71 A Faculdade poderá oferecer as seguintes modalidades de cursos e programas, presenciais 

ou a distância, criados e/ou autorizados na forma da legislação vigente: 

I. cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela Faculdade, desde que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente; 

II. de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente 

e tenham sido classificados em processo seletivo; 
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III. de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação e que atendem as exigências estabelecidas pelos órgãos competentes da 

Faculdade; 

IV. extensão abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 

pelos órgãos competentes da Faculdade. 

§1º É obrigatória a frequência docente e discente nos cursos de natureza presencial, conforme 

disposto na legislação vigente. 

§2º Os candidatos aos cursos nas modalidades constantes do art. 71 serão selecionados de acordo 

com as normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino e Extensão. 

 

Seção I 

Da Estrutura dos Cursos 

 

Art. 72 Os cursos de graduação da Faculdade habilitam à obtenção de diploma capaz de assegurar 

privilégios e direitos para o exercício da profissão, na forma da lei. 

 

Art. 73 A matriz curricular de cada curso de graduação, integrado por disciplinas e práticas com a 

seriação estabelecida, cargas horárias respectivas, duração total e prazos de integralização, deve 

ter ampla divulgação, sempre que for estabelecido ou alterado pelos órgãos competentes da 

Faculdade, entrando em vigor no período letivo imediatamente posterior, salvo decisão em 

contrário, plenamente justificada. 

Parágrafo único. Matriz curricular, tal como formalizado, corresponde ao desdobramento e ao 

cumprimento das diretrizes curriculares estabelecidas pelos órgãos federais competentes, 

incluindo matérias ou disciplinas previstas em legislação específica, e habilita à obtenção do 

diploma. 

 

Art. 74 Os cursos de graduação estão estruturados com uma base comum e com uma estrutura 

específica conforme a natureza de cada curso. 
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Art. 75 Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo e delimitado de conhecimentos e/ou 

técnicas correspondentes a um programa de estudos e atividades, que se desenvolvem em 

determinado número de horas-aula, distribuídas ao longo do período letivo. 

§1º O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado pelo respectivo 

professor e aprovado pelo Colegiado de Curso. 

§2º É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária estabelecidos no plano de 

ensino de cada disciplina. 

§3º A duração da hora-aula, tanto diurna quanto noturna, será de 60 (sessenta) minutos. 

 

Art. 76 A integralização curricular é feita pelo regime semestral. 

 

Art. 77 Entre os períodos letivos regulares serão executados programas de ensino e extensão e/ou 

o oferecimento de dependências. 

Parágrafo único. Quando a atividade incluir disciplinas curriculares, de qualquer nível de ensino, 

deverá ser ministrada com os mesmos programas regulares, mediante exigências iguais de 

conteúdos, cargas horárias, trabalhos escolares e critérios de aprovação. 

 

CAPÍTULO II 

Da iniciação científica 

 

Art. 78 A Faculdade incentiva a iniciação científica por meio de auxílios para a execução de projetos 

científicos, de formação de pessoal pós-graduado, promoção de congressos, intercâmbio com 

outras instituições congêneres, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas, assegurando o 

ingresso dos alunos na iniciação científica dentro dos recursos financeiros liberados para este fim 

pela entidade Mantenedora. 

Parágrafo único. Os projetos de iniciação científica aprovados pelo Conselho de Ensino e Extensão, 

serão submetidos ao Conselho Superior apenas quando envolverem recursos externos à instituição, 

e serão coordenados pelo Colegiado de Curso a que esteja afeta sua execução ou por professor 

designado pela Direção Geral, quando envolver mais de uma Coordenação. 
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CAPÍTULO III 

Da Extensão 

 

Art. 79 A Faculdade mantém atividades de extensão para a difusão de conhecimentos e técnicas 

pertinentes aos seus cursos e áreas afins, indissociadas do ensino e da iniciação científica, mediante 

o aproveitamento integral dos recursos humanos e financeiros da instituição, por meio de oferta 

de cursos e serviços, em benefício da comunidade e da formação integral dos alunos. 

Parágrafo único. As atividades de extensão terão sempre o objetivo de retroalimentar as atividades 

de ensino e iniciação científica da Faculdade e serão coordenadas pelas Coordenações de Curso 

que as executam, ou por professor designado pela Direção Geral, quando envolver mais de uma 

coordenação.  

 

TÍTULO VII 

DO REGIME ACADÊMICO 

 

CAPÍTULO I 

Do Período Letivo 

 

Art. 80 O ano letivo regular, independente do civil, abrange, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, 

distribuídos em dois períodos letivos, cada um com no mínimo 100 (cem) dias de atividades 

acadêmicas efetivas, não computados os dias reservados aos exames finais, quando houver. 

§1º O período letivo prolongar-se-á, sempre que necessário, para que se completem os dias letivos 

previstos, bem como para integral cumprimento do conteúdo e carga horária estabelecidos nos 

programas das disciplinas nele ministradas. 

§2º Entre os períodos letivos regulares poderão ser executados programas de ensino não 

curriculares e de investigação científica, objetivando a utilização dos recursos materiais e humanos 

disponíveis. 
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Art. 81 A Direção Geral pode alterar a programação das atividades acadêmicas, sempre que o 

interesse do ensino e/ou da administração acadêmico assim o exigir, submetendo as alterações à 

deliberação do Conselho Superior no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 82 As atividades acadêmicas da Faculdade são definidas semestralmente no Calendário 

Acadêmico que consta, pelo menos, o início e o encerramento dos períodos de matrícula, de 

trancamento, de transferência, dos períodos letivos e, nestes, dos períodos de exames. 

Parágrafo Único. A Faculdade fornecerá aos acadêmicos, antes de cada período letivo, o Guia 

Acadêmico, onde constam a duração e programação dos cursos e demais componentes 

curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis, critérios de 

avaliação do curso escolhido e filosofia institucional, obrigando-se a cumprir as condições 

apresentadas, conforme dispõe o art. 47, § 1º da Lei nº 9394/96, e no sítio eletrônico oficial da 

instituição de ensino superior, com a data completa de sua última atualização. 

 

CAPÍTULO II 

Do Processo Seletivo 

 

Art. 83 O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá-los dentro do estrito limite das vagas 

oferecidas. 

Parágrafo único. A admissão aos cursos de graduação far-se-á após processo seletivo, definido em 

cada caso, no limite das vagas autorizadas pelo poder público, aberto a candidatos que comprovem 

a conclusão do ensino médio, ou equivalente. 

 

Art. 84 Os critérios e normas do processo seletivo levarão em conta os efeitos desses critérios e 

normas sobre a orientação do ensino médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade, dentro 

do estrito limite das vagas oferecidas para os cursos de graduação. 

§1º A avaliação da formação anterior poderá incluir, além do exame de conhecimentos comuns às 

diversas formas de escolaridade do ensino médio, por meio de provas escritas, a análise do histórico 

escolar do candidato no ensino médio ou outra forma de avaliação legalmente reconhecida. 
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§2º As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão os cursos 

oferecidos com as respectivas vagas e turnos, o ato autorizativo de cada curso, informando a data 

de publicação no Diário Oficial da União, o número de alunos por turma, os prazos de inscrição, a 

documentação exigida para a inscrição, a indicação do local e dos horários das provas, os critérios 

de classificação e de desempate, a documentação necessária à matrícula no caso de classificação 

final e demais informações e requisitos úteis aos candidatos, e que por eles devem ser observados. 

§3º O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do 

ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas escritas 

na forma disciplinada pela legislação. 

§4º A Faculdade poderá considerar o desempenho acadêmico e dos exames oficiais do ensino 

médio ou profissionalizante (ENEM) como critérios para seu processo seletivo de ingresso, de 

acordo com normas aprovadas pelo Conselho Superior e com a legislação vigente. 

 

Art. 85 A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o 

limite de vagas fixado, por curso e por turno, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis 

mínimos estabelecidos em edital. 

§1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza o 

processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado e convocado deixar de 

requerê-la ou, fazendo-o, não apresentar a documentação requerida completa, dentro dos prazos 

fixados, ou deixar de efetuar o pagamento dos encargos educacionais correspondentes. 

§2º Na hipótese de restarem vagas, após o encerramento do período de matrículas, a Faculdade 

convocará os candidatos classificados imediatamente a seguir, em número correspondente ao de 

vagas restantes, e assim sucessivamente, até o preenchimento das vagas disponíveis. 

§3º Concluído o processo de chamadas, conforme o caput anterior deste artigo, e ainda havendo 

vagas, a Faculdade poderá preenchê-las com alunos transferidos de outras instituições de ensino 

superior ou, ainda, pela matrícula de portadores de diploma de graduação, em qualquer caso, 

submetidos a processo seletivo específico. 

 

Art. 86 A Direção Geral constituirá comissão, mediante ato próprio e específico, a qual caberá o 

planejamento, a organização e a execução de todo e qualquer processo seletivo a ser levado a 

efeito pela Faculdade, inclusive sendo a responsável pela elaboração, correção e avaliação das 
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provas e de outros quesitos utilizados pela instituição como forma de avaliar a formação anterior 

dos candidatos. 

§1º Compete, ainda, à comissão a que se refere este artigo, a aplicação das penalidades previstas 

nas normas editalícias e neste Regimento, e bem assim a responsabilidade pela divulgação dos 

resultados dos processos seletivos, em cada uma de suas fases ou etapas, quando for o caso. 

§2º Não serão admitidos pedidos de revisão de provas ou de qualquer outra forma de avaliação do 

processo seletivo. 

 

Art. 87 Os resultados do processo seletivo serão tornados públicos pela Faculdade, com a 

divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do 

cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das 

vagas constantes do respectivo edital. 

 

CAPÍTULO III 

Da Matrícula 

 

Art. 88 A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade, realiza-se na 

Secretaria Acadêmica em prazos estabelecidos no calendário acadêmico, mediante a requerimento 

com a seguinte documentação:  

I. certificado ou diploma de curso do ensino médio, ou equivalente, bem como cópia do 

histórico escolar; 

II. prova de quitação com o serviço militar e obrigações eleitorais; 

III. comprovante de pagamento ou de isenção da primeira mensalidade dos encargos 

educacionais; 

IV. cédula de identidade; 

V. certidão de nascimento ou casamento; 

VI. contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo candidato, ou 

por seu responsável, no caso de menor de 18 (dezoito) anos. 

§1º Cumprindo-se o caput anterior, em casos singulares, a Direção Geral pode estabelecer outras 

exigências para matrícula, nos termos deste Regimento e da legislação pertinente. 
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§2º No caso de diplomado em curso de graduação é exigida a apresentação do diploma, 

devidamente registrado, em substituição ao documento previsto no inciso I. 

§3º Os candidatos que concluírem o ensino médio por meio de processos supletivos devem 

apresentar certificado definitivo de conclusão do curso, não sendo aceitos atestados de eliminação 

de matérias, isoladamente. 

§4º O candidato classificado que não se apresentar para matrícula, dentro do prazo estabelecido, 

com todos os documentos exigidos, mesmo se já tiver efetuado o pagamento dos encargos 

educacionais correspondentes, perde o direito de matrícula em favor dos demais candidatos a 

serem convocados por ordem de classificação, nos termos do artigo 85 deste Regimento. 

§5º Nenhuma justificação pode eximir o candidato da apresentação dos documentos exigidos no 

prazo devido, uma vez que no ato da sua inscrição no processo seletivo ele aceitou esta obrigação. 

§6º Consideram-se documentos, para os efeitos deste artigo, o artigo 88 deste regimento e todas 

as exigências previstas no edital de convocação do processo seletivo, necessárias ao ato de 

matrícula. 

 

Art. 89 Quando da ocorrência de vagas, a Faculdade poderá abrir matrícula nas disciplinas de seus 

cursos a alunos não regulares que demonstrem capacidade de cursá-las com proveito, mediante 

processo seletivo prévio normatizado pelo Conselho Superior. 

Parágrafo único. A matrícula em disciplina isolada não garante ao aluno vaga nos períodos 

subsequentes. 

 

Art. 90 A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no calendário acadêmico. 

§1º Os atos de matrícula inicial ou de confirmação de continuidade de estudos (rematrícula) 

estabelecem entre a Faculdade e o aluno um vínculo contratual de natureza bilateral, gerando 

direitos e deveres entre as partes e a aceitação, pelo matriculado, das disposições contidas neste 

Regimento, nas normas complementares aprovadas pelos órgãos deliberativos da Faculdade, e na 

legislação pertinente. 

§2º A matrícula ou rematrícula só é válida para o período letivo para o qual o aluno se matriculou, 

e os encargos educacionais correspondentes são devidos de acordo com o número de disciplinas a 

serem cursadas. 
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§3º A não renovação da matrícula nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico implica 

abandono do curso e a desvinculação do aluno da Faculdade, e seu retorno somente pode se dar 

por classificação em novo processo seletivo, admitindo-se o aproveitamento dos estudos já 

cursados, na forma deste Regimento. 

 

Art. 91 A matrícula é feita por período letivo, em disciplinas, observada a compatibilidade de 

horários. 

 

Art. 92 É concedido trancamento de matrícula para efeito interrompidos temporariamente os 

estudos, e manter o aluno sua vinculação com a Faculdade, e seu direito à renovação de matrícula 

observado as normas deste Regimento. 

§1º O trancamento de matrícula deve ser requerido pelo aluno no período fixado no calendário 

acadêmico. 

§2º No requerimento de trancamento de matrícula deve constar, expressamente, o período de 

trancamento, o qual não pode ultrapassar a dois anos letivos. 

§3º Não serão atendidos pedidos consecutivos de trancamento de matrícula. 

§4º O trancamento não poderá ser negado em virtude de inadimplência. 

§5º O período letivo em que a matrícula estiver trancada não é computado para efeito de 

verificação do tempo máximo para a integralização do currículo pleno do curso. 

§6º É da competência da Direção Geral a decisão sobre os pedidos de trancamento de matrícula, 

ouvidos os Colegiados de Curso envolvidos. 

 

Art. 93 Na hipótese de existência de vaga e mediante processo seletivo, a Faculdade abrirá 

matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não-regulares que demonstrem capacidade de 

cursá-las com proveito. 

Parágrafo Único. Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta fará parte do histórico escolar 

do aluno, podendo ser objeto de aproveitamento, segundo as disposições deste Regimento. 
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CAPÍTULO IV 

Da Transferência e do Aproveitamento de Estudos 

 

Art. 94 É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de instituição congênere, 

nacional ou estrangeira, para prosseguimento de estudos no mesmo curso ou curso afim, na estrita 

conformidade das vagas existentes, desde que requeridas no prazo fixado no calendário acadêmico, 

e mediante aprovação em processo seletivo. 

 

Art. 95 As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. 

Parágrafo único. Em caso de servidor público federal, civil e militar, inclusive seus dependentes, 

quando requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete 

mudança de residência para a Faculdade ou para localidades próximas desta, a matrícula é 

concedida independentemente de vagas, prazos e processo seletivo, na forma da lei. 

 

Art. 96 O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação exigida no 

artigo 88 deste regimento, pela legislação vigente, além do histórico escolar do curso de origem, 

programas e cargas horárias das disciplinas cursadas com aprovação, bem como o desempenho do 

aluno. 

Art. 97 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 de estudos é concedido e as adaptações são determinadas pelo 

Conselho de Ensino e Extensão, ouvidos os colegiados de curso e observadas as normas da 

legislação pertinente. 

 

Art. 98 Na aprovação dos planos de adaptação pelo Conselho de Ensino e Extensão e Coordenação 

serão observados os seguintes princípios gerais: 

I. A adaptação deve processar-se mediante o cumprimento de plano especial de estudos, que 

possibilite o melhor aproveitamento de tempo e de capacidade de aprendizagem do aluno; 

II. Quando forem prescritos, no processo de adaptação, estudos complementares, podem 

estes estudos realizarem-se no regime de matrícula especial em disciplinas de qualquer 

período; 
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III. Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes assegure a 

transferência em qualquer época e independente de existência de vaga; e 

IV. Quando a transferência se processar durante o período letivo, são aproveitados conceitos, 

notas, créditos e frequências obtidos pelo aluno na instituição de origem até a data em que 

dela se tenha desligado. 

 

Art. 99 Aplicam-se à matrícula de graduados as mesmas normas de aproveitamento de estudos 

fixadas neste Regimento e na legislação pertinente para os alunos transferidos. 

 

Art. 100 Em qualquer época, a requerimento do interessado, a Faculdade concede transferência a 

alunos regulares, não podendo esta ser negada, quer seja em virtude de inadimplência, quer seja 

em virtude de processo disciplinas em trâmite ou ainda em função de o aluno estar frequentando 

o primeiro ou o último período de curso. 

 

CAPÍTULO V  

 Do Extraordinário Aproveitamento de Estudos 

 

Art. 101 O aluno poderá solicitar através de ofício protocolado na Secretaria o extraordinário 

aproveitamento de estudos, com base no disposto na legislação vigente. 

§1º Para os fins previstos no caput deste artigo, configurará extraordinário aproveitamento de 

estudos a comprovação, pelo aluno, por meio de provas específicas, prestadas perante banca 

examinadora especial, de que detém as competências/habilidades exigidas na disciplina para a qual 

busca dispensa. 

§2º O extraordinário aproveitamento de estudos será concedido às disciplinas teóricas e teórico-

práticas, excetuando-se o estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso. 

§3º O aluno poderá solicitar o extraordinário aproveitamento de estudos desde que não ainda 

tenha cursado o componente curricular para o qual busca dispensa, apresentando sua solicitação 

até a data prevista no calendário acadêmico, acompanhada da documentação que embasa o 

pedido, para análise do Coordenador do Curso. 

§4º O extraordinário aproveitamento de estudos será normatizado por resolução do Conselho 

Superior da Faculdade. 
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CAPÍTULO VI 

Da Avaliação do Desempenho Acadêmico 

 

Seção I 

Da Avaliação da Aprendizagem na Modalidade de Educação Presencial 

 

Art. 102 O aproveitamento acadêmico é avaliado por meio de verificações parciais e exames, 

expressando-se o resultado de cada avaliação em notas de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

Art. 103 São atividades curriculares as preleções, exercícios, arguições, trabalhos práticos, 

seminários, atividades culturais e esportivas e estágios, provas escritas e orais e previstas nos 

respectivos Planos de Ensino. 

Parágrafo único. O Professor, a seu critério ou a critério da Coordenação do Curso, obedecidos os 

limites definidos pelo CONSEP, pode promover trabalhos, exercícios, provas e outras atividades em 

classe ou extraclasse. 

 

Art. 104 A apuração do rendimento acadêmico é feita por disciplina, conforme as atividades 

curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento. 

§ 1º Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2) (NP = Nota Parcial) para 

as atividades curriculares, com pesos iguais na composição da Média Semestral (MS) de cada 

disciplina. Assim: MS = (NP1 + NP2) /2. 

§ 2º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo Professor, por 

ocasião da execução dos trabalhos, das provas parciais, dos exames ou de qualquer outra atividade 

que resulte na avaliação do conhecimento por atribuição de nota, sem prejuízo da aplicação de 

sanções cabíveis por este ato de improbidade. 

 

Art. 105 O aluno pode requerer revisão de prova ou do exame escrito, definidos no Calendário 

Acadêmico, dentro dos prazos estipulados. 
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Art. 106 A Direção da IES elabora e encaminha ao Conselho de Ensino e Extensão, para aprovação, 

as normas que definem formas e critérios para: 

I. Aplicação de exames; 

II. Possível realização de período de recuperação; 

III. Apuração das médias parciais e finais de aproveitamento; 

IV. Aplicação de provas especiais em segunda chamada e revisão de prova; 

V. Estruturação e coordenação de estágios supervisionados; 

VI. Arredondamento de médias finais, desde que obedecido o máximo de cinco décimos. 

Parágrafo único. As normas entram em vigor no período letivo seguinte ao de sua aprovação, ou 

imediatamente, se não acarretarem prejuízo à vida acadêmico do aluno. 

 

Art. 107 O aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o mínimo de 75% (setenta 

e cinco por cento) de frequência às aulas e demais atividades programadas para a disciplina. 

Art. 108 Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o aproveitamento 

acadêmico, são os seguintes: 

a) se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele estará reprovado 

na disciplina; 

b) em caso contrário, serão consideradas as avaliações, conforme abaixo:  

I. Se a média semestral (MS) for igual ou maior que 7,0 (sete), o aluno estará 

aprovado na disciplina, naquele semestre, com média final igual a MS. 

II. Se MS for menor que 7,0 (sete), o aluno será submetido a um exame, quando lhe 

será atribuída a nota EX. 

III. Após o exame, a média final (MF) da disciplina será a média aritmética simples 

entre MS e EX. Assim: MF = (MS + EX) /2. 

IV. Se MF for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na disciplina. 

V. Se MF for menor que 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado e ficará sujeito ao 

regime de dependência na disciplina. 

c) O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá, a critério do coordenador do curso, 

substituí-la por nova prova ou pelo exame. 
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d) Nas disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e nas 

disciplinas optativas ou eletivas serão considerados os mesmos critérios das disciplinas 

regulares para o cálculo da MF. 

e) O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no semestre seguinte deverá 

matricular-se em período indicado pela Coordenação do curso. 

f) Cabe ao Colegiado de Curso, quando for o caso, acompanhar, avaliar e validar as avaliações 

de aprendizagem. Sendo assim, em qualquer momento do curso, a Instituição, por meio do 

Colegiado, poderá realizar Avaliação Geral de Curso (AGC), mediante a aplicação de uma 

prova ou a solicitação de um trabalho. Nesse caso, a nota dessa avaliação, que será 

designada por AG, passará a compor, juntamente com as notas do professor (NP1 e NP2), 

a média semestral (MS) de cada disciplina, da seguinte forma: MS = (3 x NP1 + 3 x NP2 + 4 

x AG) /10. 

g) Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua nota (AG) será utilizada para 

compor a média semestral de todas e somente das disciplinas do período em que o aluno 

está matriculado. Portanto, não será utilizada para calcular a média semestral de disciplinas 

cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e de disciplinas optativas 

ou eletivas. 

h) Todos os alunos terão que realizar Atividades Práticas Supervisionadas (APS), que constarão 

de atividades de biblioteca (frequência e utilização), atividades relacionadas aos 

laboratórios (relatórios de experiências e outras), trabalhos individuais ou em grupo 

determinados pelo professor, trabalhos de iniciação científica, resolução de exercícios do 

Portal do Aluno ou de listas, programadas para serem supervisionadas pelos professores 

em suas aulas. Para os cursos de licenciatura, acrescentam-se a essas atividades os 

seminários de práticas e outras atividades inerentes às licenciaturas. 

i) Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de APS, definida para seu 

curso. Será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou Reprovado) às APS. 

j) Nas disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e nas 

disciplinas optativas ou eletivas serão considerados os mesmos critérios das disciplinas 

regulares para o cálculo da MF. 

§1º O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação de 

até 0,5 (cinco décimos); MS será arredondada para 7,0 (sete), quando for maior ou igual a 6,7 (seis-

vírgula-sete) e menor que 7,0 (sete); MF será arredondada para 5,0 (cinco), quando for maior ou 

igual a 4,75 (quatro-vírgula-setenta e cinco) e menor que 5,0 (cinco). 
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§2º O exame, exceção feita àqueles do antepenúltimo e último período letivos, a critério do 

CONSEP, poderão ser realizados em épocas especiais, após recuperação. 

§3º A recuperação poderá ter duração variável, dependendo da disciplina, e poderá, inclusive, 

estender-se por um semestre ou mais, a critério do CONSEP. 

§4º O aluno, em casos especiais e depois de ouvida a coordenação do curso, poderá ser autorizado 

a realizar o exame em épocas distintas daquela determinada para os alunos de sua turma. 

 

Art. 109 O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de adaptação para a 

promoção ao período letivo subsequente fica assim definido: 

I. para a promoção ao 2º período letivo: sem limite; 

II. para a promoção ao 3º período letivo: 5 disciplinas; 

III. para promoção aos períodos letivos situados entre o 3º e o antepenúltimo: 5 disciplinas; 

IV. para promoção ao antepenúltimo período letivo: 3 disciplinas; 

V. para o penúltimo e o último períodos letivos do curso não serão aceitas matrículas de 

alunos com dependência, recuperação ou adaptação em qualquer disciplina de períodos 

letivos anteriores. 

§1º O aluno reprovado em um período letivo poderá optar pelo regime de progressão tutelada, que 

foi instituído visando a oferecer orientação acadêmica diferenciada aos alunos que apresentarem 

desempenho acadêmico irregular no decorrer do seu processo de formação. Entende-se por 

desempenho acadêmico irregular, o acúmulo de disciplinas em regime de dependência e/ou 

adaptação, em número maior que o permitido conforme o caput deste artigo. 

§2º O ingresso no regime de progressão tutelada de matrícula decorre do interesse manifesto do 

aluno. 

§3º Será facultado aos alunos que estariam se promovendo para o segundo ou para até o 

antepenúltimo período de qualquer curso de graduação, que tenham ultrapassado o limite de 

disciplinas em regime de dependência, previsto no caput deste artigo, adotarem o regime de 

progressão tutelada de matrícula. 

§4º Os alunos que atenderem às condições previstas no parágrafo anterior poderão optar pelo 

regime de progressão tutelada durante o período de renovação da matrícula fixado no Calendário 

Acadêmico da Faculdade. 
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§5º O aluno que ultrapassar o limite de disciplinas em dependência e optar pelo regime de 

progressão tutelada de matrícula receberá orientação diferenciada sobre a reestruturação do seu 

percurso acadêmico, inclusive sobre a distribuição das disciplinas em dependência, ou ainda a 

cursar, atividades e estágios incompletos. A orientação definirá como e quando o aluno poderá 

cumpri-los. 

§6º Compete à Coordenação do Curso, a partir da análise do histórico escolar do aluno optante, 

orientá-lo quanto à melhor alternativa para conduzir a sua progressão acadêmica, considerando 

tudo o que é exigido pela matriz curricular para uma formação plena (disciplinas, trabalhos de 

curso, estágios, entre outros). 

§7º Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo regime de progressão 

tutelada, estabelecer um plano de estudos definindo como, quando e quais disciplinas deverão ser 

cursadas, assim como as condições e as medidas a serem adotadas para a conclusão das demais 

atividades curriculares ainda pendentes. Esse plano de estudos poderá ultrapassar, conforme o 

caso, o período mínimo de integralização curricular. 

§8º Na condição de ingressante no penúltimo período, uma vez aceita a opção pelo regime 

tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de seu curso. A matrícula e o 

regime de estudos definido pela Coordenação do Curso serão homologados, segundo normas 

fixadas pelos Colegiados Superiores da FAEST. 

§9º Na condição de ingressante no último período, uma vez aceita a opção pelo regime tutelado, o 

aluno será matriculado provisoriamente nesse período de seu curso. A matrícula e o plano de 

estudos definido pela Coordenação do Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelos 

Colegiados Superiores da FAEST. 

§10 Enquanto optante pelo regime de progressão tutelada, o aluno obriga-se a cumprir 

integralmente o plano acadêmico estabelecido pela Coordenação do Curso e referendado pelo 

CONSEP. 

§11 O desligamento do aluno do regime de progressão tutelada poderá ocorrer quando o 

desempenho acadêmico do aluno for avaliado como insuficiente pela instância competente da 

Faculdade e decidido/homologado pelo CONSEP. 

§12 Os casos omissos neste Regulamento serão submetidos à apreciação do Conselho Superior 

competente da FAEST. 
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Seção II 

Da Avaliação da Aprendizagem na Modalidade de Educação a Distância 

 

Art. 110 A avaliação da aprendizagem dos estudantes na modalidade de educação a distância será 

realizada de modo compatível com o conteúdo ministrado e em quantidade suficiente para avaliar, 

de forma concreta, toda a aprendizagem prevista para as disciplinas e atividades dos cursos, 

preservando-se os dispositivos aplicáveis e já previstos nos artigos 102 a 108 do presente 

Regimento. 

 

Art. 111 O aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o mínimo de 75% (setenta 

e cinco por cento) de frequência às aulas ou às atividades programadas para a disciplina. 

 

Art. 112 O aluno será submetido à Avaliação Presencial (AP) de cada disciplina, que poderá ser 

composta de questões objetivas e questões discursivas, de sorte que, havendo questões 

discursivas, estas tenham peso igual a 50% (cinquenta por cento) do valor da AP, excetuando-se o 

Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, Estágios Supervisionados e as disciplinas práticas. Durante o 

curso será oferecido, a critério da FAEST, um elenco de unidades de estudo: optativas ou eletivas. 

Cada unidade de estudo corresponde ao conteúdo curricular equivalente a uma disciplina. O aluno 

deverá selecionar aquela que deseja cursar. A Avaliação desta disciplina ocorrerá no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Parágrafo único. Caso a Coordenação de Curso, após aprovação do Colegiado e CONSEP opte por 

ofertar disciplinas conforme ordem elencada na matriz curricular de cada curso, poderá fazê-lo.  

 

Art. 113 Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o aproveitamento 

acadêmico, são os seguintes: 

a) se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele estará reprovado 

e ficará sujeito ao regime de dependência na disciplina; caso contrário, 

b) Para cada disciplina será calculada a Média da Disciplina (MD) por meio da expressão: 

MD=(9 x AP+1 x AVA)/10. Se MD for igual ou superior a 6,0 (seis), o aluno estará aprovado 

na disciplina. Neste caso, a Média Final é igual à (MF = MD), sem necessidade de realizar o 

Exame; 
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c) Se MD for inferior a 6,0 (seis), o aluno deverá submeter-se ao Exame da disciplina, ao qual 

será atribuída a nota EX. A Média Final (MF) da disciplina para o aluno que realiza o Exame 

é a média aritmética: MF=(MD+EX)/2 

c1) Se MF for igual ou superior a 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na disciplina; 

c2) Se MF inferior a 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado e ficará sujeito ao regime de 

dependência na disciplina. 

I. O Exame de cada disciplina será composto de modo similar à Avaliação Presencial, 

excetuando-se o Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, Estágios Supervisionados e 

as disciplinas práticas. 

II. A Avaliação Substitutiva de cada disciplina será composta de modo similar à 

Avaliação Presencial. 

Art. 114 Para incentivar o uso pelo aluno das novas tecnologias de comunicação, interação e 

informação indispensáveis para uma formação de qualidade em um curso da EAD, as avaliações 

virtuais terão 10% (dez por cento) de sua composição atribuídos a título de participação e interação 

no ambiente virtual de aprendizagem. 

Art. 115 Da Avaliação da Aprendizagem para os Cursos Superiores de Tecnologia. 

A Média da Disciplina (MD) será calculada por meio da expressão: 

MD=(7 x AP+2 x PIE+1 x AVA)/1, sendo PIE a nota bimestral obtida no Projeto Interdisciplinar de 

Extensão. 

a) se MD for igual ou superior que 6,0 (seis), o aluno estará aprovado na disciplina. 

Neste caso, a Média Final é igual à (MF = MD), sem necessidade de realizar o Exame; 

b) se MD for inferior que 6,0 (seis), o aluno deverá submeter-se ao Exame da disciplina, ao 

qual será atribuída a nota EX. A Média Final (MF) da disciplina para o aluno que realiza o 

Exame é a média aritmética: MF=(MD+EX)/2 

b1) Se MF for igual ou superior a 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na disciplina; 

b2) Se MF inferior a 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado e ficará sujeito ao regime de 

dependência na disciplina. 

I. A nota obtida no Projeto Interdisciplinar de Extensão (PIE) não incide nas disciplinas 

cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação. 

II. O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no semestre seguinte 

deverá matricular-se em período indicado pela Coordenação do Curso. 
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III. Se a média final do PIE for inferior a 6,0 (seis), o trabalho será considerado 

insuficiente para a validação das horas de atividade, ou seja, o aluno estará 

reprovado na disciplina PIE. Entretanto, esta nota fará parte da média final do aluno 

no bimestre cursado. 

IV. Para as Atividades Complementares (AC) e Estágios Curriculares (EC) (quando for o 

caso) será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou Reprovado). 

 

CAPÍTULO VII 

Do Regime Especial  

 

Art. 116 É assegurado aos alunos amparados por normas legais o direito a tratamento excepcional, 

com dispensa de frequência regular, de conformidade com as regras e condições constantes deste 

Regimento. 

Parágrafo Único. A não apresentação da documentação legal exigida pela Faculdade acarretará a 

perda do direito ao regime especial. 

 

Art. 117 A ausência às atividades escolares durante o regime excepcional, de que trata o artigo 

anterior, pode ser compensada pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares, com 

acompanhamento do professor da disciplina, realizados de acordo com o plano de curso fixado, em 

cada caso, consoante ao estado de saúde do estudante e as possibilidades da Faculdade, a juízo da 

Direção Geral, observada a legislação pertinente. 

Parágrafo único. Ao elaborar o plano de curso a que se refere este artigo, o professor leva em conta 

a sua duração, de forma que sua execução não ultrapasse, em cada caso, o máximo admissível para 

a continuidade do processo psicopedagógico da aprendizagem neste regime. 

 

Art. 118  Os alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, de infecções, de traumatismo 

ou de outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, são 

considerados merecedores de tratamento excepcional, devendo a  Faculdade conceder a esses 

alunos, como compensação à ausência das aulas, o regime de exercícios domiciliares, com 

acompanhamento institucional, sempre que compatíveis com o estado de saúde do aluno, e de 

acordo com as possibilidades da  Faculdade, considerando a legislação vigente: 
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I. A partir do 8º mês de gestação e durante 90 (noventa) dias a aluna em estado de gravidez 

ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares, de acordo com a legislação vigente. 

II. O regime de exercício domiciliar deverá ser requerido na Secretaria, por meio de formulário 

próprio, instruído com comprovante de matrícula e atestado médico contendo o Código 

Internacional de Doenças (CID) - motivo do afastamento - e as datas de início e de término 

do período em que o aluno ficará afastado das atividades acadêmicas. 

 

Art. 119 O aluno deverá procurar o conteúdo desenvolvido nas disciplinas matriculadas no período 

de regime especial para realização de estudos e trabalhos domiciliares, dando continuidade ao 

processo ensino aprendizagem. 

§1º Os requerimentos para obtenção de regime especial somente serão permitidos para as 

disciplinas presenciais, vedado o direito a esta concessão às situações de aulas práticas e estágios 

supervisionados. 

§2º As provas referentes ao período de regime especial deverão ser realizadas na Faculdade, de 

acordo com o calendário estabelecido pelo Colegiado de cada curso. 

 

Art. 120 Inexiste abono de faltas para as atividades acadêmicas, ressalvados os casos previstos na 

legislação vigente. 

 

Art. 121 Os requerimentos relativos ao regime especial, disciplinado neste Regimento, devem ser 

instruídos com laudo médico passado por profissional habilitado legalmente. 

Parágrafo único. É da competência da Direção Geral, ouvidas os respectivos Colegiados de Curso, 

o deferimento dos pedidos do regime excepcional. 

 

CAPÍTULO VIII 

Dos Estágios Supervisionados 

 

Art. 122 Os estágios supervisionados são atividades obrigatórias para a obtenção do grau 

respectivo. 

http://www.faest.edu.br/


 

Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 

53 

 

§1º Os estágios supervisionados têm por finalidade propiciar ao aluno oportunidade de 

desenvolver sua capacidade profissional, sob a direta supervisão docente, crítica e orientadora. 

§2º Os estágios supervisionados realizam-se em situação real de trabalho, de acordo com a 

programação específica aprovada pelo Colegiado de Curso e não estabelecem vínculo 

empregatício. 

§3º Observadas as normas gerais deste Regimento, os estágios obedecem a regulamentos próprios, 

elaborados pelo Colegiado de Curso e sujeitos à aprovação do Conselho de Ensino e Extensão. 

 

TÍTULO VIII 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

Art. 123 A comunidade acadêmica da Faculdade é constituída por dirigentes, professores, alunos, 

pessoal técnico-administrativo e de apoio, e órgãos suplementares ou organismos da comunidade 

na qual se insere, envolvidos nas atividades de ensino e extensão e/ou nas atividades-meio da 

instituição. 

 

CAPÍTULO I 

Do Corpo Docente 

 

Art. 124 O corpo docente da Faculdade se distribui entre as seguintes classes da carreira de 

magistério: 

I. Professor I; 

II. Professor II; e 

III. Professor III. 

Parágrafo único. A título eventual, e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode 

dispor de Professores Convidados, Visitantes e de Professores Auxiliares, estes últimos destinados 

a suprir a falta temporária de docentes integrantes da carreira. 
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Art. 125 Os professores serão contratados pela entidade Mantenedora, segundo o regime das leis 

trabalhistas, observados os critérios e normas deste Regimento, mediante seleção e indicação da 

Direção Geral da Faculdade, observados os seguintes critérios: 

I. Além da idoneidade moral do candidato, serão considerados os títulos acadêmicos, 

científicos, didáticos e profissionais relacionados com a disciplina a ser lecionada; 

II. Constitui requisito básico o diploma de graduação e pós-graduação (lato sensu e/ou stricto 

sensu) correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

ou disciplina idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

 

Art. 126 Atendido o disposto no artigo anterior, a admissão como Professor Titular, bem como a 

promoção a esta classe, depende da existência de vaga e dos correspondentes recursos 

orçamentários. 

 

Art. 127 O Plano de Carreira Docente e de Tutores – PCDT, elaborado pela Direção Geral e aprovado 

pela entidade mantenedora regulamenta suplementarmente este Regimento sobre a forma de 

recrutamento, seleção, admissão, regime disciplinar, promoção ou dispensa de professor, 

programa de capacitação, dentre outros aspectos que digam respeito às atividades docentes. 

 

Art. 128 São atribuições do docente: 

I. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação do Colegiado de 

Curso; 

II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo integralmente o programa 

e a carga horária; 

III. Registrar nos diários de classe, ou folhas equivalentes, a frequência dos alunos e o 

conteúdo da matéria lecionada; 

IV. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e do rendimento 

acadêmico, e aferir os resultados apresentados pelos alunos; 

V. Entregar à Secretaria Acadêmica os resultados das avaliações do aproveitamento e do 

rendimento acadêmico dos alunos, nos prazos fixados; 

VI. Observar e fazer cumprir o regime disciplinar da Faculdade; 
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VII. Submeter ao Colegiado de Curso projetos de ensino, iniciação científica e de extensão, e 

executá-los depois de aprovados pelo Conselho de Ensino e Extensão; 

VIII. Votar e ser votado para representante de sua classe nos órgãos colegiados da Faculdade, 

quando convocado pela Direção Geral; 

IX. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões 

para as quais for designado; 

X. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos da Faculdade, observadas, 

sempre, as regras estabelecidas neste Regimento; 

XI. Comparecer a todos os atos cívicos, religiosos, solenidades de colação de grau e demais 

eventos culturais em que a comunidade acadêmica da Faculdade esteja participando; 

XII. Exercer as demais atribuições que lhes forem atribuídas em lei e neste Regimento; e 

XIII. Ministrar, com frequência obrigatória, nos cursos de natureza presencial, as aulas que lhe 

forem designadas nos dias letivos e horário fixados pela Coordenação competente, além 

de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional. 

 

CAPÍTULO II 

Do Corpo de Tutores 

 

Art. 129 Entende-se por Tutor, o profissional de nível superior vinculado a Faculdade, que atua na 

área de conhecimento de sua formação. 

Parágrafo único.  A Faculdade poderá optar pelo perfil docente/tutor no qual os docentes cumpram 

também atribuições como tutores. 

 

Art. 130 O Plano de Carreira Docente e de Tutores – PCDT, elaborado pela Direção Geral e aprovado 

pela entidade mantenedora regulamenta suplementarmente este Regimento sobre a forma de 

recrutamento, seleção, admissão, regime disciplinar, promoção ou dispensa de professor, 

programa de capacitação, dentre outros aspectos que digam respeito às atividades docentes. 
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Art. 131 Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria foram previstos 

adequadamente para que as atividades e ações estejam alinhadas ao PPC, às demandas 

comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso,  

§1º A Faculdade fará o planejamento de avaliações periódicas para identificar necessidade de 

capacitação dos tutores e apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a 

permanência e êxito dos discentes. 

§2º A mediação pedagógica realizada pelo Tutor, pode ocorrer a partir de:  

I. encontros presenciais; 

II. estudos midiatizados; 

III. auto estudo. 

 

Art. 132 Todos os tutores previstos deverão possuir graduação na área da disciplina pelas quais são 

responsáveis, e no mínimo titulação obtida em pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. 

 

Art. 133 A Tutoria da Faculdade se distribui entre as funções: 

I. Tutor Presencial: profissional habilitado na área específica de atuação e com conhecimento 

tecnológico. Executa os encontros semanais planejados. Orienta os alunos com relação ao 

ambiente virtual de aprendizagem de forma síncrona ou não, auxilia-os na organização dos 

estudos; facilita a interação dos alunos; auxilia a realização dos estágios e das atividades 

complementares e esclarece os alunos quanto aos procedimentos acadêmicos.  

II. Tutor on line : profissional especializado na área de atuação que trabalha diretamente ligado 

ao Coordenador de Curso e ao Professor da Disciplina. Fará a disponibilização do material da 

disciplina para os alunos, o esclarecimento das dúvidas de conteúdo, a abertura e a mediação 

dos Fóruns de discussão e chats, a correção das questões abertas das avaliações presenciais, 

de acordo com o gabarito elaborado pelo docente e suas instruções. Auxilia os alunos no 

processo de ensino-aprendizagem e no uso das diversas tecnologias de informação e 

comunicação utilizadas. Atua como facilitador do contato entre o aluno, a Faculdade e o 

conteúdo, podendo mediar discussões com os professores das disciplinas.  

 

Art. 134 São atribuições dos Tutores: 
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I. Clarificar as mudanças de postura, necessárias ao sistema Digital, bem como sobre as 

tecnologias empregadas para a realização do curso;  

II. Situar o aluno sobre as responsabilidades de cada agente participante do sistema: pro-

fessores do Núcleo de Educação à Distância, dos Tutores e do próprio aluno; 

III. Motivar os alunos;  

IV. Eliminar ou minimizar dúvidas;  

V. Orientar a aprendizagem dos estudantes;  

VI. Esclarecer dúvidas, individualmente ou em grupos;  

VII. Oportunizar momentos de convivência;  

VIII. Assessorar os estudantes na organização de seus planos de estudos (estabelecer objetivos, 

recursos, formas de avaliação, resolução de atividades, entre outros);  

IX. Dominar técnicas pedagógicas de Tutoria, sejam elas presenciais ou à distância;  

X. Propiciar aos alunos diferentes recursos para a superação de obstáculos e dificuldades que 

venham a surgir;  

XI. Organizar e propiciar atividades variadas, como alternativas para o processo de apren-

dizagem dos alunos: sugerir bibliografia para leituras complementares, visitas técnicas, 

entre outros;  

XII. Zelar pelo patrimônio, pela preservação da honra, a imagem e reputação do Faculdade; 

XIII. Zelar pela ética, moral e os bons costumes, bem como a qualquer membro da Direção 

Geral, administração, professor, Coordenador e ou outro funcionário no ambiente 

acadêmico; 

XIV. Orientar constantemente os alunos para a prática dos estudos independentes.  

 

CAPÍTULO III 

Do Corpo Discente 

 

Art. 135 Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos não regulares. 

§1º Aluno regular é aquele que mantém o seu vínculo formalizado com a Instituição. 
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§2º Aluno não regular é aquele que não pode ostentar o status de aluno em face do não 

atendimento às condições indispensáveis ao vínculo institucional, sendo aluno não regular aquele 

inscrito em disciplinas isoladas de qualquer dos cursos oferecidos regularmente. 

§3º O ato de matrícula ou de inscrição importa o compromisso formal do aluno em respeitar a 

legislação do ensino, as normas deste Regimento e as autoridades que dele emanam, constituindo-

se a sua não observância em falta passível de punição. 

 

Art. 136 São direitos e deveres do corpo discente: 

I. Frequentar as aulas e demais atividades curriculares; 

II. Utilizar as dependências físicas, os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela 

Faculdade, e destinados ao pleno desenvolvimento de suas atividades, com esmero e 

dedicação; 

III. Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos da Faculdade, observadas as 

normas regimentais; 

IV. Observar o regime disciplinar e comportar-se, dentro e fora da Faculdade, de acordo com os 

princípios éticos e morais de cidadania e com os ideais da Faculdade; 

V. Zelar pelo patrimônio da Faculdade; 

VI. Contribuir, sempre, para o prestígio, respeito e dignidade da Faculdade; e 

VII. Participar, como representante discente, nos órgãos colegiados da Faculdade, quando 

convocado. 

Parágrafo único. A participação nos órgãos colegiados da Faculdade não exonera o aluno do 

cumprimento dos seus deveres acadêmicos, inclusive frequência. 

 

Art. 137 O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, constituído na 

forma da legislação pertinente. 

 

Art. 138 A escolha da representação estudantil nos órgãos colegiados da Faculdade dar-se-á por 

votação pelos seus pares.  
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Parágrafo único. A votação será prevista em regulamento próprio, a ser aprovado pelo Colegiado 

de Curso e homologada pela Direção Geral, observadas as regras estabelecidas no presente 

Regimento e na legislação própria. 

 

Art. 139 A Faculdade pode instituir monitoria, nela admitindo alunos regulares, selecionados pelos 

Colegiados de Curso e designados pela Direção Geral, dentre os alunos que tenham demonstrado 

rendimento satisfatório na disciplina ou área da monitoria, bem como aptidão para as atividades 

auxiliares de ensino, iniciação científica e de extensão. 

Parágrafo único. A monitoria não implica vínculo empregatício e será exercida sob a orientação de 

um professor, sendo vedada a utilização de monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas 

correspondentes à carga horária regular da disciplina curricular. 

 

Art. 140 A admissão de monitores far-se-á mediante processo seletivo a cargo dos colegiados de 

curso, responsáveis pelas disciplinas ou áreas das monitorias, de acordo com as vagas fixadas pela 

Direção Geral. 

Parágrafo único: A seleção constará da análise do histórico escolar e curriculum do aluno, bem 

como de provas práticas e teóricas com ênfase no estudo das disciplinas ou áreas das monitorias. 

 

Art. 141 As normas relativas à monitoria serão elaboradas pelas Coordenações de Curso e 

submetidas à análise dos colegiados de curso e aprovação da Direção Geral. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Corpo Técnico-Administrativo 

 

Art. 142 O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os funcionários não docentes, é 

contratado pela entidade Mantenedora e regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), e 

tem a seu cargo os serviços não docentes necessários ao bom funcionamento da Faculdade. 

§1º A Faculdade e a entidade Mantenedora zelarão pela manutenção de padrões de recrutamento 

e de condições de trabalho condizentes com a natureza de suas atividades educacionais, bem como 

propiciarão oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários, de acordo 

com o Plano de Carreira Docente e de Tutores e Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo. 
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§2º O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo – PCC/TA deve ser submetido pela Direção 

Geral à deliberação do Conselho Superior, para posterior aprovação da entidade Mantenedora. 

 

TÍTULO IX 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I 

Do Regime Disciplinar em Geral 

 

Art. 143 A matrícula de aluno e bem assim o contrato de docente, tutor ou de técnico-

administrativo, efetivados regularmente, importam compromisso formal de respeito aos princípios 

éticos e morais que regem a Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação 

de ensino, neste Regimento e naquelas complementarmente baixadas pelos órgãos e pelas 

autoridades competentes da Faculdade. 

 

Art. 144 Constitui infração disciplinar, punida na forma deste Regimento, o desatendimento ou 

transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

§1º Na aplicação das sanções disciplinares serão levados em consideração, como fatores agravantes 

ou atenuantes da penalidade a ser aplicada, os seguintes elementos: 

I. Primariedade do infrator; 

II. Dolo ou culpa; e 

III. Valor do bem moral, cultural ou material atingido 

§2º A aplicação de penalidade disciplinar a aluno ou docente, que implique em afastamento 

temporário ou definitivo das atividades acadêmicas, será sempre precedida de processo disciplinar, 

mandado instaurar pela Direção Geral. 

§3º Ao infrator será assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

§ 4º Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, o infrator estará sujeito, além da sanção 

disciplinar aplicável, ao ressarcimento dos prejuízos causados. 
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CAPÍTULO II 

Do Regime Disciplinar do Corpo Docente e de Tutores  

 

Art. 145 Os membros do corpo docente estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação 

trabalhista e às de: 

I. Advertência, oral e sigilosa, por:  

a) faltar com a urbanidade e compostura nas relações com colegas, funcionários e alunos; 

e 

b) descurar de suas funções.  

II. Repreensão por escrito, por reincidência nas faltas previstas no item I; 

III. Suspensão, com perdas de vencimento, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item II; 

b) não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de disciplina a seu 

cargo; e 

c) insubordinação às determinações dos órgãos da Faculdade. 

IV. Dispensa, por:  

a) reincidência nas faltas previstas no item III; 

b) praticar o preconceito de qualquer índole, propagar e incentivar processos violentos 

para subverter a ordem política e social; 

c) condenação à pena de reclusão após o devido processo legal; 

d) abandono das funções por mais de 30 dias; e 

e) incompetência científica e/ou didático-pedagógica devidamente apuradas. 

§1º São competentes para aplicação das penalidades: 

I. Advertência, os Coordenadores de Curso e a Direção Geral; 

II. Repreensão e suspensão, a Direção Geral; e 

III. Dispensa, a entidade Mantenedora, por proposta da Direção Geral. 

§2º Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, bem como da proposta de dispensa, caberá 

recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Superior. 
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§3º Para a aplicação das penalidades de suspensão e dispensa será comunicado o Conselho de 

Ensino e Extensão. 

 

CAPÍTULO III 

Do Regime Disciplinar do Corpo Discente 

 

Art. 146 Os alunos estarão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I. Advertência verbal, por: 

a) desrespeito à Direção Geral, a qualquer membro do corpo docente ou a qualquer 

membro do corpo técnico-administrativo. 

II. Repreensão, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item I; 

b) ofensa ou agressão a outro aluno; e 

c) danificação do patrimônio da Faculdade, caso em que, além da pena disciplinar, fica 

na obrigação de indenizar o dano. 

III. Suspensão, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item II; 

b) ofensa à Direção Geral, professores e funcionários da Faculdade; e 

c) prática de atos desonestos, incompatíveis com a dignidade da instituição. 

IV. Desligamento, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item III; 

b) agressão ou ofensa grave à Direção Geral, professores e funcionários da Faculdade, ou 

a membros da Direção da entidade Mantenedora; 

c) prática de atos desonestos ou delituosos e/ou ofensivos à moral e aos bons costumes, 

dentro ou fora do estabelecimento, incompatíveis com a dignidade da instituição. 

§1º São competentes para aplicação das penalidades: 

I. Advertência, os Coordenadores de Curso e a Direção Geral; e 

II. Repreensão, suspensão e desligamento, a Direção Geral. 
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§2º Da aplicação das penalidades de suspensão e desligamento caberá recurso, com efeito 

suspensivo, ao Conselho Superior, ouvido o Conselho de Ensino e Extensão. 

 

Art. 147 O registro da penalidade aplicada é feito em documento próprio, não constando do 

histórico escolar do aluno. 

Parágrafo único. É cancelado o registro das penalidades de advertência e repreensão se, no prazo 

de um ano de sua aplicação, o aluno recorrer à Direção Geral, solicitando o seu cancelamento, 

desde que não seja reincidente. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Regime Disciplinar do Corpo Técnico-Administrativo 

 

Art. 148 Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades previstas na 

legislação trabalhista. 

Parágrafo único. A aplicação das penalidades é da competência da entidade Mantenedora, 

mediante proposta da Direção Geral da Faculdade. 

 

TÍTULO X 

DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

 

Art. 149 Aos concluintes de cursos sequenciais de formação específica, de graduação e de 

programas de mestrado ou doutorado é conferido o respectivo grau e expedido o diploma 

correspondente, nos termos da legislação específica em vigor. 

Parágrafo único. O diploma é assinado pela Direção Geral, pela Secretária e pelo diplomado. 

 

Art. 150 Os graus acadêmicos serão conferidos pela Direção Geral em sessão solene e pública, na 

qual os graduados prestam o compromisso de praxe. 

http://www.faest.edu.br/


 

Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 

64 

 

Parágrafo único. Ao concluinte que não puder receber o grau em sessão solene e o requerer 

posteriormente, ser-lhe-á o mesmo conferido em ato simples, em local e data determinados pela 

Direção Geral. 

 

Art. 151 Aos concluintes de cursos sequenciais de complementação de estudos, de especialização, 

de aperfeiçoamento e de extensão, é expedido o respectivo certificado, nos termos da legislação 

pertinente em vigor, assinado pela Direção Geral e pelo Coordenador do Curso, sob cuja 

responsabilidade tenha sido ministrado o curso, e pela Secretária Geral. 

 

Art. 152 A Faculdade poderá conferir as seguintes dignidades acadêmicas: 

I. Professor Honoris Causa, a professor ou cientista ilustre não pertencente aos quadros da 

Faculdade, mas que a esta tenha prestado relevantes serviços; 

II. Professor Emérito, a docente aposentado ou ex-docente da Faculdade, que tenha 

alcançado posição eminente em atividades universitárias. 

 

TÍTULO XI 

DAS RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA 

 

Art. 153 A Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli - UniSerra, como entidade 

Mantenedora, é responsável perante as instituições e autoridades públicas e privadas, e ao público 

em geral, judicial e extrajudicialmente, pela Faculdade, incumbindo-lhe tomar as medidas 

necessárias ao seu bom e regular funcionamento, respeitada, nos limites da lei, de seu Contrato 

Social e deste Regimento; a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade dos 

órgãos colegiados deliberativos e executivos da sua entidade mantida. 

 

Art. 154 Compete precipuamente à entidade Mantenedora promover as condições adequadas de 

funcionamento das atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis, 

para tanto necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos ou arrendados sob contrato, 

e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de custeio. 
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§1º À entidade Mantenedora reserva-se a administração orçamentária, financeira e contábil da 

Faculdade, sendo de sua responsabilidade o aporte de recursos humanos, materiais e financeiros 

para o normal funcionamento desta. 

§2º Dependem de aprovação da entidade Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados da 

Faculdade que importem aumento de despesas, desde que os respectivos orçamentos e propostas 

sejam previamente encaminhados para análise e decisão. 

 

TÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 155 Salvo disposições em contrário deste Regimento, o prazo para interposição de recursos é 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do ato recorrido ou de sua comunicação 

ao interessado, considerando válida, para o cumprimento do que ora se dispõe, a que ocorrer por 

última. 

 

Art. 156 As taxas, mensalidades, semestralidades ou anuidades escolares, assim como as demais 

contribuições escolares, serão fixadas pela entidade Mantenedora, de acordo com a legislação. 

§1º O relacionamento entre a Faculdade, a entidade Mantenedora e o aluno ou seu responsável, 

juridicamente, é definido em contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as 

partes, na forma da lei. 

§2º A falta de pagamento da mensalidade escolar ou outras contribuições escolares, no prazo 

regulamentar, implica a cobrança de juros, mora e correção, estabelecidos pela legislação 

pertinente. 

§3º No caso de renovação de matrícula, só será permitida a quem estiver quite com todas as 

obrigações contratuais acadêmicas e financeiras. 

 

Art. 157 As disposições que importarem alteração da estrutura curricular e do regime acadêmico 

serão aplicadas a partir do período letivo subsequente ao de sua aprovação, observada a legislação 

pertinente. 
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Art. 158 O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, (Monografia, Artigo Científico, etc...), quando 

previsto no PPC, é indispensável à colação de grau, e será regulamentado pelo Conselho de Ensino 

e Extensão, mediante proposta dos Colegiados de curso e aprovação da Direção Geral. 

§1° Os objetivos gerais do TCC são os de propiciar aos alunos dos cursos da Faculdade a ocasião de 

demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento temático, o estímulo à produção 

científica, à consulta de bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de 

interpretação e crítica das diversas áreas do seu curso. 

§2° O TCC deverá ser desenvolvido sob a orientação de um professor orientador, indicado pelo 

Coordenador de Curso. 

§3° O TCC é considerado atividade de natureza acadêmica e pressupõe a alocação de parte do 

tempo de ensino dos professores à atividade de orientação, a ser prevista nas normas próprias. 

 

Art. 159 Os casos omissos e não previstos no presente Regimento serão resolvidos pela Direção 

Geral, ad referendum do Conselho Superior. 

 

Art. 160 Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, nos termos da legislação vigente. 

 

Tangará da Serra - MT, jan/2021 

 

___________________________ 
Gilmar Utzig 
Diretor-Geral 
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