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CONSELHO DE ENSINO E EXTENSÃO - CONSEP/FAEST 

 
 

RESOLUÇÃO N° 08/2017, de 15/09/2017 
 
 

Aprovação do Regulamento do Colegiado 
dos Cursos da Faculdade de Educação de 
Tangará da Serra. 

 
 

O Presidente do Conselho de Ensino e Extensão da FAEST, RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Colegiado dos Cursos da Faculdade de 

Educação de Tangará da Serra – FAEST. 

 

Art. 2º    Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
contrárias. 

 

 

 

Prof. Gilmar Utzig 

Presidente CONSEP 
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REGULAMENTO DO COLEGIADO DOS CURSOS 

 

Art. 1o O Colegiado de Curso constitui a menor unidade da estrutura da Faculdade, 
para todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de 
administração de pessoal docente. 

Parágrafo único. Cada curso será administrado por um Colegiado, formando unidades 
interdependentes entre si, ligadas à Diretoria Acadêmica da Faculdade e à Diretoria 
Acadêmica do Instituto Superior de Educação, quando se tratar, neste último caso, de 
cursos de formação de professores para atuar na educação básica, responsáveis pela 
execução do ensino, pesquisa, extensão e respectiva organização administrativa. 

 

Art. 2o Constitui o Colegiado de Curso: 

1. Coordenação do Curso, como presidente. 

2. Conjunto de professores do curso, sendo um deles o vice-presidente, eleito por 
seus pares. 

3. 01 representante do corpo discente do curso, eleito por seus pares. 

 

Art. 3o O Colegiado de Curso é dirigido pela Coordenação do Curso, seu presidente. 

§1o A Coordenação de Curso é substituída em suas faltas e impedimentos eventuais 
pelo vice-presidente, e sem este, por um professor da área do curso coordenado, 
designado previamente pelo Diretor Geral. 

§2o Excetuado o mandato da Coordenação do Curso que é permanente, a constituição 
dos representantes dos colegiados de Curso é feita através de eleição por entre os 
membros e terá mandato de: 

1. 02 anos para o representante do corpo docente do curso, permitida a 
recondução. 

2. 01 ano para o representante do corpo discente, não permitida a recondução. 
 

Art. 4o O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, em datas fixadas no calendário 
acadêmico e, extraordinariamente, quando convocado por sua Coordenação, ou por 
solicitação do Diretor-Geral ou do Diretor Acadêmico da Faculdade e, ainda, pelo 
Diretor Acadêmico do Instituto Superior de Educação, quando se tratar de cursos de 
formação de professores para atuar na educação básica, neste último caso. 

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

 

Art. 5o Compete ao Colegiado de Curso: 
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1. Deliberar sobre recursos e representações de discentes em matéria didática e 
disciplinar; 

2. Dar parecer em processos sempre que for solicitado; 
3. Organizar anualmente o calendário escolar em conjunto com o diretor da 

Faculdade; 
4. Examinar e aprovar modificações nos currículos dos cursos; 
5. Pronunciar-se e deliberar sobre pedidos de aproveitamento de estudos, 

transferências, adaptações, readmissões e reabertura de matrículas, bem como 
sobre matrículas a portadores de diploma de nível superior; 

6. Opinar sobre admissão, promoção, afastamento, demissão e despedida do seu 
pessoal docente e técnico administrativo; 

7. Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares 
supervisionados;  

8. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 
regulamento. 

 

Art. 6o O Colegiado de Curso será dirigido pela coordenação do curso que o preside. 

 

Art. 7o Compete à Coordenação do Colegiado de Curso: 

1. Convocar e coordenar as reuniões, com direito a voto, inclusive de qualidade; 
2. Representar o Colegiado de Curso junto aos órgãos da instituição; 
3. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo núcleo 

e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 
4. Coordenar a integração do Colegiado de Curso com o Conselho Superior, os 

colegiados e demais setores da instituição; 
5. Acompanhar o plano de trabalho e outras atividades do Colegiado de Curso. 

 

Art. 8o As decisões do Colegiado de Curso serão tomadas por maioria simples de votos, 
com base no número de presentes. 

Parágrafo único. Todas as decisões do Colegiado de Curso serão formalizadas em Ata. 

 

Art. 9º A avaliação das atividades desenvolvidas a partir deste regulamento ocorrerá 
ao final de cada período anual por meio da participação da Comissão Própria de 
Avaliação – CPA. 

 

Art. 10 Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
qualquer disposição contrária. 

 

 

Prof. Gilmar Utzig 

Diretor Geral 


