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FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS - FAFIC 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

 

TÍTULO I 

Da Faculdade e seus fins 
 

Art. 1º A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras - FAFIC, com sede na 

cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba, é mantida pela Fundação de Ensino Superior de 

Cajazeiras - FESC, pessoa jurídica de direito privado, instituída pela Diocese de Cajazeiras em 19 

de março de 1965, com sede e foro na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo Estatuto está 

registrado no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Pessoa Jurídica. A Faculdade, instituição 

confessional, de inspiração cristã e orientação católica, é um estabelecimento isolado, particular, 

de Ensino Superior, de organização pluricurricular, destinado ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

Foi fundada pela Lei Municipal n.º 503, de 17 de janeiro de 1970, da Edilidade de Cajazeiras e 

autorizada a funcionar pela Resolução n.º 04/70, do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, 

de 19 de janeiro de 1970, que se tornou efetiva pelo Decreto do Poder Executivo Federal n.º 

66.472, de 22 de abril de 1970. 

 §1º A Fundação de Ensino Superior de Cajazeiras – FESC tem como limite territorial de 

atuação os municípios que integram a Diocese de Cajazeiras, no Estado da Paraíba, podendo criar, 

instalar e manter institutos de pesquisa, cursos pré-universitários, ensino de graduação e pós-

graduação.   

 §2º A FAFIC poderá integrar-se a qualquer Universidade existente no Estado, se assim o 

decidir a Fundação, com o voto favorável e indispensável de seu Presidente. 

 §3º Dentro e fora do limite territorial da FESC, definido em seu estatuto, de acordo com a 

demanda e sua capacidade efetiva de atuação, a Faculdade poderá exercer suas atividades em 

outras sedes próprias, ou mediante convênios celebrados de cessão de espaço físico e instalações.  

 §4º A FAFIC será regida pela legislação do Ensino Superior, por este Regimento, pelas 

resoluções dos Órgãos Colegiados e, no que couber, pelo Estatuto da Mantenedora. 

 

Art. 2º A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras – FAFIC, fundamentada 

nas finalidades do Ensino Superior, descritas no artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n.º 9394/96, tem por objetivos: 

I - Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II - Contribuir para a formação de graduados em diferentes áreas do conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, bem como colaborar na sua formação contínua; 

III - Prestar, dentro de suas possibilidades, serviços especializados à comunidade, nos 

campos de sua atuação, e estabelecer com ela uma relação de reciprocidade; 

IV - Ministrar cursos de atualização, capacitação, aperfeiçoamento e pós-graduação, 

lato e stricto sensu, nas áreas de sua atuação; 

V - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

VI - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
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constituem o patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações e 
ou de outras formas de comunicação; 

VII - 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; 

VIII - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais; 

IX - Promover a extensão, aberta à comunidade, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

Instituição. 

 

 Art. 3º É missão da Faculdade contribuir para a formação de cidadãos, promovendo 

ensino, pesquisa e extensão, através de uma prática pedagógica holística, currículo atualizado, 

tecnologias modernas e um sistema eficiente de apoio ao estudante, visando ao sucesso na vida 

profissional, social e pessoal. 

 

 

TÍTULO II 

Da Organização Administrativa da Faculdade 

 

CAPÍTULO I 

Dos Órgãos 

 

Art. 4º Integram a Faculdade os seguintes órgãos: 

I- Congregação; 

II- Diretoria; 

III- Conselho Diretor; 

IV- Colegiados de Curso; 

V-       Coordenações de Curso; 

VI- Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica - NEPA. 

 

 

CAPÍTULO II 

Da Congregação 

 

Art. 5º A Congregação é o órgão consultivo da Faculdade, no que se refere ao ensino, à 

pesquisa e à extensão de serviços à comunidade, obedecidas as diretrizes da política educacional 

da FAFIC, e é constituída: 

I-  Pelo Diretor Geral, seu presidente nato; 

II- Pelo Vice-Diretor Acadêmico; 

III- Pelo Vice-Diretor para Assuntos Comunitários; 

IV- Pelos Coordenadores de Curso; 

V- Pelo Coordenador de Pós-Graduação; 

VI- Pelo Coordenador Pedagógico; 

VII- Pelo Coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – NEPA; 

VIII- Pelos professores em exercício; 

IX- Por dois representantes do corpo técnico-administrativo, indicados por seus pares, 
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para o mandato de um ano, permitida uma recondução; 
X- Por dois representantes discentes, indicados pelo órgão máximo de representação 

estudantil, para o mandato de um ano; 

XI- Por um representante da Mantenedora, por ela indicado, para o mandato de um 

ano, permitida uma recondução. 

 

Art. 6º A Congregação reunir-se-á: 

I- Ordinariamente, no início e no final de cada semestre letivo, quando convocada 

pelo seu Presidente; 

II- Extraordinariamente, também mediante convocação do seu Presidente, por 

iniciativa própria, ou a requerimento de dois terços dos membros que a constituem.  

 

Art. 7º Compete à Congregação: 

I- Avaliar os resultados das atividades da Faculdade e propor medidas que conduzam 

ao seu aperfeiçoamento contínuo; 

II- Sugerir propostas  para a sistematização e atualização da estrutura curricular dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação;  

III- Opinar sobre a criação de novos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e alteração 

de vagas, a serem submetidas à aprovação do órgão competente do MEC; 

IV- Emitir parecer sobre matéria que lhe for encaminhada pelo Diretor Geral; 

V- Apreciar, em grau de recurso, as decisões dos Colegiados de Curso em matéria 

acadêmica e/ou disciplinar; 

VI- Exercer outras atividades previstas em lei ou que lhe sejam cometidas pela 

Mantenedora. 

VII- Propor regulamentações e alterações neste Regimento e seus anexos, a serem 

aprovadas pelo Conselho Diretor. 

 Parágrafo único. As reuniões da Congregação serão assessoradas pelo Secretário Geral da 

Faculdade. 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Diretoria 

 

SEÇÃO I 

Da sua Constituição, Assessoria e Atribuições 
 

Art. 8º A Diretoria, representada na pessoa do Diretor Geral, do Diretor Executivo, se 

houver, e dos Vices-Diretores, é o órgão executivo superior e normativo que dirige, coordena, 

fiscaliza e superintende as atividades e os serviços da Faculdade. 

Parágrafo único. A normatização a que se refere o caput deste artigo dar-se-á nas seguintes 

casos: 

I- Quando a urgência da situação impossibilitar a convocação do Conselho Diretor; 

II- Quando a matéria for estritamente administrativa; 

III- Quando se fizer necessária para garantir a fidelidade aos princípios e objetivos da 

IES.  

 

Art. 9º A Diretoria da FAFIC é constituída: 
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I- Pelo Diretor Geral; 
II- Pelo Diretor Executivo, se houver; 

III- Pelo Vice-Diretor Acadêmico; 

IV- Pelo Vice-Diretor para Assuntos Comunitários. 

 

Art. 10 A Entidade Mantenedora poderá indicar um Diretor Executivo, substituto direto do 

Diretor Geral, corresponsável pela direção de todas as atividades da Faculdade, nos termos 

definidos pela FESC. 

 

Art. 11 O Diretor Geral e os Vice-Diretores serão nomeados pelo Presidente da Fundação de 

Ensino Superior de Cajazeiras – FESC. 

 § 1º O mandato do Diretor Geral e dos Vice-Diretores será de quatro anos, permitida a 

recondução. 

 § 2º Nas suas ausências e/ou impedimentos, o Diretor Geral será substituído, observando-

se a ordem: pelo Diretor Executivo, se houver, ou pelo Vice-Diretor Acadêmico, ou pelo Vice-

Diretor para Assuntos Comunitários.  

 § 3º No caso de vacância do cargo de Diretor Geral, o Diretor Executivo, se houver, ou, 

observando-se a ordem: o Vice-Diretor Acadêmico, ou o Vice-Diretor para Assuntos Comunitários 

assumirá a Direção até o término do mandato, desde que já esteja em sua segunda metade; caso 

contrário, o Presidente da Mantenedora terá o prazo de 30 (trinta) dias para nomear o novo Diretor 

Geral. 

 

Art. 12 São órgãos que assessoram a Diretoria: 

I- A Chefia de Gabinete; 

II- A Assessoria Jurídica; 

III- O Setor de Finanças e Recursos Humanos; 

IV- Outros órgãos de apoio técnico e administrativo da Faculdade, se necessários. 

 

Art. 13 Além das atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete ao Diretor Geral:  

I- Incumbir-se da administração geral da Faculdade; 

II- Exercer a autoridade administrativa que lhe é conferida por este Regimento ou por 

deliberação expressa da Mantenedora; 

III- Representar a Faculdade, em juízo ou fora dele, assim como em quaisquer atos 

públicos, acadêmicos e profissionais; 

IV- Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto da Mantenedora, deste 

Regimento, da legislação em vigor e das resoluções dos Órgãos Colegiados; 

V- Convocar e presidir as reuniões da Congregação e do Conselho Diretor; 

VI- Organizar o quadro administrativo da Faculdade e coordenar todos os seus 

serviços; 

VII- Assinar correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome da 

Faculdade; 

VIII- Deliberar sobre publicações que envolvam responsabilidade da Instituição; 

IX- Elaborar anualmente, com o Conselho Diretor, o Plano de Ação Administrativa e a 

Proposta Orçamentária de cada exercício e submetê-los à Mantenedora; 

X- Autorizar pagamentos, despesas por aditamento e, juntamente com o Tesoureiro, 

abrir  contas bancárias e assinar cheques; 

XI- Aprovar a indicação de professores para a realização de cursos especiais; 
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XII- Designar comissões especiais, temporárias ou permanentes, bem como grupos de 
trabalho para assessoria específica; 

XIII- Delegar competências; 

XIV- Designar a substituição eventual para suprir a falta temporária do pessoal 

responsável por funções administrativas; 

XV-  Atestar a frequência do pessoal da Faculdade; 

XVI-  Aprovar a escala de férias do pessoal docente, técnico-administrativo e de apoio 

da Faculdade; 

XVII-  Participar da organização do Calendário Letivo, de comum acordo com o 

Conselho Diretor; 

XVIII-  Decidir sobre os pedidos de matrícula, trancamento de matrícula e transferência de 

alunos, ouvidas as Coordenações de Curso; 

XIX-    Aprovar o processo de avaliação institucional e pedagógica da Faculdade; 

XX- Apreciar os relatórios de avaliação institucional e pedagógica da Faculdade; 

XXI- Avaliar e aprovar o Plano de Ação e o Relatório Final das atividades dos setores 

da IES; 

XXII- Aprovar os Planos de Capacitação dos recursos humanos, docentes e não 

docentes, da Faculdade; 

XXIII- Conferir grau aos alunos concluintes, em sessão solene, e assinar com o 

Secretário Geral da Faculdade os diplomas, certificados e outros documentos, cuja expedição seja 

da sua competência; 

XXIV- Encaminhar, anualmente, à Mantenedora relatório das atividades da Faculdade; 

XXV- Celebrar convênios e/ou contratos de interesse da Faculdade, para aprimoramento 

técnico de recursos humanos e prestação de serviços; 

XXVI-  Resolver os casos omissos neste Regimento, ad referendum do Conselho Diretor; 

XXVII-  Conhecer e aplicar sanções disciplinares de sua competência, ouvidas as partes 

interessadas; 

XXVIII- Responder pelos atos da Faculdade perante a Mantenedora. 

 

 

SEÇÃO II 

Da Vice-Diretoria Acadêmica 
 

Art. 14 Estão vinculadas à Vice-Diretoria Acadêmica: 

I- A Secretaria Geral; 

II- As Coordenações dos Cursos de Graduação; 

III- A Coordenação de Pós-Graduação; 

IV- A Coordenação Pedagógica; 

V- O Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – NEPA; 

VI- A Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

VII- A Comissão do Vestibular da FAFIC – COMVESF; 

 

Art. 15 Compete ao Vice-Diretor Acadêmico: 

I- Coordenar, supervisionar e avaliar as atividades dos setores sob a sua jurisdição; 

II- Assessorar o Diretor Geral em assuntos acadêmicos; 

III- Regulamentar, junto às Coordenações de Curso, o funcionamento do ensino de 

graduação na IES; 
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IV- Regulamentar o funcionamento do Programa de Nivelamento da Instituição; 
V- Aprovar medidas para a melhoria da qualidade de ensino; 

VI- Supervisionar e acompanhar o Processo Seletivo para ingresso nos Cursos de 

Graduação da FAFIC; 

VII- Opinar sobre normas ou instruções atinentes à avaliação institucional e pedagógica 

da Faculdade e de suas atividades de ensino; 

VIII- Promover e acompanhar a política de capacitação do corpo docente; 

IX- Elaborar o Plano de Ação Anual das atividades da Vice-Diretoria Acadêmica e 

submetê-lo à apreciação do Diretor Geral; 

X- Elaborar, no final de cada ano, o Relatório Anual de atividades inerentes à Vice-

Diretoria Acadêmica e apresentá-lo ao Diretor Geral; 

XI- Participar da elaboração e da implantação do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional – PDI e do Projeto Pedagógico Institucional – PPI; 

XII- Acompanhar, junto às Coordenações de Curso, a elaboração e implantação dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs. 

 

 

SEÇÃO III 

 

Da Vice-Diretoria para Assuntos Comunitários  
 

 

Art. 16 Estão vinculados à Vice-Diretoria para Assuntos Comunitários: 

I- A Biblioteca; 

II- O Programa de Bolsas de Estudo - PBE; 

III- O Programa de Acompanhamento Psicológico na Instituição de Ensino Superior - 

PAPIES; 

IV- O Programa de Acompanhamento de Egressos; 

V- A Assessoria de Comunicação e Marketing. 

VI- A Pastoral Universitária; 

 

Art. 17 Compete ao Vice-Diretor para Assuntos Comunitários: 

I- Coordenar, supervisionar e avaliar as atividades dos setores sob a sua jurisdição; 

II- Assessorar o Diretor Geral em assuntos comunitários; 

III- Apoiar as demandas da comunidade externa, relacionadas com a natureza da 

Instituição; 

IV- Identificar oportunidades de ação social, artístico-cultural, desportiva e de lazer, 

junto aos alunos; 

V- Promover eventos internos para a integração dos recursos humanos, docentes e não 

docentes; 

VI- Intermediar as relações entre a Faculdade e os alunos, os docentes e os técnicos-

administrativos, bem como entre a Faculdade e a comunidade externa; 

VII- Promover e estimular a participação discente nos trabalhos acadêmicos, de 

extensão e pesquisa, incentivando a convivência com os professores para melhor aproveitamento 

dos estudos; 

VIII- Estabelecer convênios e parcerias para a execução de Programas de Estágios 

Curricular e Extracurricular; 



11 

 

IX- Programar e promover intercâmbios, convênios e atividades culturais com outras 
Faculdades ou Instituições públicas, particulares, nacionais e estrangeiras; 

X- Desenvolver uma política de aquisição e atualização do acervo da Biblioteca; 

XI- Desenvolver e gerir o Plano de Capacitação do pessoal técnico-administrativo e de 

apoio da Faculdade; 

XII- Apoiar a organização e realização dos movimentos acadêmico-estudantis; 

XIII- Elaborar o Plano de Ação Anual das atividades da Vice-Diretoria para Assuntos 

Comunitários e submetê-lo à apreciação do Diretor Geral; 

XIV- Elaborar, no final de cada ano, o Relatório Anual de atividades inerentes à Vice-

Diretoria para Assuntos Comunitários e apresentá-lo ao Diretor Geral. 

 

 

SEÇÃO IV 

Dos Órgãos de Assessoria da Diretoria 
 

Art. 18 A Chefia de Gabinete, órgão subordinado à Direção da IES, tem sua composição e 

competências definidas pelo Diretor Geral. 

 

Art. 19 A Assessoria Jurídica é constituída por um escritório de advocacia que prestará 

serviços à Instituição. 

 

Art. 20 O Setor de Finanças e Recursos Humanos, subordinado diretamente à Direção Geral, 

é o órgão que superintende as atividades financeiras, especialmente os atos de administração 

orçamentária, patrimonial e de pessoal da IES. 

Parágrafo único. O Setor de Finanças e Recursos Humanos tem sua composição definida 

pelo Diretor Geral. 

 

Art. 21 Compete ao Setor de Finanças e Recursos Humanos: 

I- Elaborar, juntamente com a Direção Geral, o orçamento da Faculdade, fiscalizar 

sua execução e encaminhar as informações à Mantenedora, periodicamente, ou sempre que lhe for 

solicitado; 

II- Promover estudos que visem o aprimoramento da política econômico-financeira da 

Faculdade e sugerir medidas apropriadas ao seu constante desenvolvimento; 

III- Ter, sob sua guarda e responsabilidade, os valores e documentos relativos ao setor; 

IV- Organizar, classificar e contabilizar todos os documentos relativos à movimentação 

financeira da Instituição;  

V- Elaborar as demonstrações financeiras; 

VI- Manter a documentação contábil rigorosamente organizada, atualizada e arquivada 

com segurança; 

VII- Preparar os relatórios contábeis e submetê-los à Mantenedora; 

VIII- Cuidar da gestão de impostos incidentes sobre a Faculdade; 

IX- Prestar à Mantenedora e à Direção Geral todas as informações solicitadas 

referentes à contabilidade; 

X- Efetuar os pagamentos salariais devidos e recolher os valores relativos a encargos 

sociais e trabalhistas decorrentes; 

XI-  Receber e registrar toda e qualquer receita auferida pela Faculdade e emitir os 

devidos recibos e comprovantes; 
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XII-  Manter contato com as agências bancárias que prestam serviço à Instituição, 
controlar e movimentar as suas contas; 

XIII- Prever e efetuar os pagamentos de taxas e de quaisquer despesas autorizadas pelo 

Diretor Geral; 

XIV- Efetuar os contratos de trabalho determinados pelo Diretor Geral e processar as 

suas rescisões; 

XV- Manter os registros de professores e funcionários rigorosamente atualizados e 

prover, com a Faculdade, a assinatura das Carteiras de Trabalho e Previdência Social ou 

equivalente; 

XVI- Conferir e manter em dia toda a escrituração relativa ao pessoal; 

XVII- Providenciar a emissão das folhas de pagamento, distribuir com os funcionários os 

respectivos comprovantes e prestar-lhes as informações necessárias sobre assuntos salariais; 

XVIII- Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e as determinações do Diretor Geral 

e da Mantenedora; 

XIX- Desempenhar suas funções na mais estreita integração com a Diretoria da IES; 

XX- Exercer outras atividades inerentes ao setor. 

 

Art. 22 Cabe ao Diretor Geral fixar o regulamento dos setores que assessoram a Diretoria. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Conselho Diretor 

 

Art. 23 O Conselho Diretor é a assembleia deliberativa e normativa da FAFIC, sob a 

presidência do Diretor Geral da Faculdade. 

 

Art. 24 O Conselho Diretor é constituído: 

I- Pelo Diretor Geral, seu presidente nato; 

II- Pelos Vice-Diretores; 

III- Pelos Coordenadores de Curso; 

IV- Pelo Coordenador de Pós-Graduação; 

V- Pelo Coordenador Pedagógico; 

VI- Pelo Coordenador do NEPA. 

 

Art. 25 O Conselho Diretor reunir-se-á: 

I- Ordinariamente, a cada dois meses, por convocação do seu Presidente. 

II- Extraordinariamente, também mediante convocação do seu Presidente, quer por 

iniciativa deste, quer em consequência de pedido subscrito por dois terços de seus membros. 

 §1º As reuniões do Conselho Diretor serão assessoradas pelo Secretário Geral da 

Faculdade. 

 §2º As deliberações do Conselho Diretor serão tomadas por maioria simples de seus 

membros. 

 

Art. 26 Compete ao Conselho Diretor: 

I- Definir as diretrizes que propiciem a consecução dos objetivos da Faculdade; 

II- Aprovar regulamentações e alterações neste Regimento e seus anexos, a serem 

submetidas, quando necessário, ao órgão competente do MEC; 

III- Propor à Direção alterações na organização didático-pedagógica da Faculdade; 
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IV- Aprovar a criação de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação, compreendendo 
programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

atualização, assim como alteração de vagas dos cursos já existentes, submetendo-as 

à decisão da Mantenedora, conforme seu Estatuto;  

V- Estabelecer o Calendário Escolar para cada semestre letivo; 

VI- Dar parecer sobre assuntos técnicos e científicos; 

VII- Aprovar intercâmbios e convênios com outras Faculdades, ou Instituições públicas 

e particulares, nacionais ou estrangeiras; 

VIII- Decidir sobre pedidos de bolsas e viagens de estudos, estágios, prêmios e outros; 

IX- Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

X- Conhecer   e  aplicar   penalidades  disciplinares   de  sua  competência,  ouvidas  as  

partes interessadas; 

XI- Apresentar ao Diretor propostas orçamentárias de investimento referente a cada 

exercício. 

XII- Apreciar, em grau de recurso, as decisões da Congregação em matéria acadêmica 

e/ou disciplinar. 

 

 

TÍTULO III 

Dos Cursos 

 

CAPÍTULO I 

Dos Colegiados de Curso 
 

Art. 27 O Colegiado de Curso é órgão deliberativo responsável pela definição das diretrizes 

didático-pedagógicas do respectivo Curso, respeitadas as normas superiores, bem como pela 

definição do perfil acadêmico-profissional do discente. 

 

Art. 28 São membros do Colegiado de Curso: 

I- O Coordenador de Curso, seu presidente; 

II- Os professores ministrantes das disciplinas que integram o curso; 

III- Um representante discente, indicado pelo Diretório Acadêmico do curso para o 

mandato de um ano. 

 

Art. 29 O Colegiado de Curso reunir-se-á: 

I- Ordinariamente, uma vez por mês, durante o semestre letivo, em datas definidas no 

Plano de Ação, e por convocação do Coordenador de Curso; 

II- Extraordinariamente, também quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa 

própria ou por solicitação do Diretor Geral, do Vice Diretor Acadêmico, do Coordenador 

Pedagógico, ou a requerimento de dois terços dos seus membros. 

III- Na falta ou impedimento do Coordenador de Curso, presidente do Colegiado, a 

direção dos trabalhos será exercida por um membro por ele indicado ou pelo professor mais antigo 

no magistério superior da Faculdade, presente à reunião. 

 

Art. 30 Ao Colegiado de Curso compete: 

I- Definir o perfil do ingressante no curso, bem como o perfil acadêmico-profissional 

do seu formando; 
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II- Fixar as diretrizes didático-pedagógicas do curso; 
III- Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre os professores do curso, 

respeitadas as especialidades; 

IV- Definir o perfil do docente capaz de responder às exigências do curso; 

V- Analisar e aprovar as propostas de ementas, seus objetivos e a pertinência do 

conteúdo programático de cada disciplina, visando à integralização curricular; 

VI- Regulamentar o desenvolvimento de Estágios Supervisionados e de Atividades 

Complementares, em conformidade com as políticas e diretrizes superiores; 

VII- Aprovar propostas de mudanças curriculares; 

VIII- Sugerir medidas para a melhoria do ensino, no que diz respeito à adequação 

curricular, dos laboratórios, da Biblioteca e dos recursos didático-pedagógicos; 

IX- Deliberar, em primeira instância, sobre matérias de ordem acadêmica; 

X- Avaliar e aprovar o Plano de Ação e o Relatório Final das atividades da 

Coordenação do Curso; 

XI- Avaliar o relatório de desempenho dos docentes do curso; 

XII- Opinar sobre proposta de convênio, no âmbito de sua competência; 

XIII- Propor a realização de cursos de atualização, capacitação, aperfeiçoamento, 

extensão e similares. 

 

  

CAPÍTULO II 

Das Coordenações de Curso 
 

Art. 31 As Coordenações de Curso, unidades básicas da Faculdade, subordinadas à Direção 

Geral da IES e à Vice-Diretoria Acadêmica, são órgãos executivos das deliberações do Conselho 

Diretor e do respectivo Colegiado de Curso, e têm por finalidade integrar as atividades 

acadêmicas referentes à organização e funcionamento do ensino-aprendizagem. 

 

Art. 32 As Coordenações de Curso terão assessoria dos órgãos: 
I- Coordenação Pedagógica; 

II- Programa de Acompanhamento Psicológico na Instituição de Ensino Superior – 

PAPIES; 

III- Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – NEPA; 

IV- Programa de Bolsas de Estudo – PBE; 

V- Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 

Art. 33 A Coordenação de Curso, constituída na forma deste Regimento, será conduzida 
pelo Coordenador, sob a assessoria de um Secretário, ambos designados pelo Diretor Geral da 

Faculdade. 

 

Art. 34 São atribuições do Coordenador de Curso: 
I- Administrar e representar o curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

II- Coordenar, supervisionar e avaliar todas as atividades do curso; 

III- Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

IV- Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos e autoridades a que estiver 

subordinado;  
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V-  Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, assim como 
verificar o cumprimento da frequência dos docentes nas atividades relacionadas ao curso, 

comunicando ao Diretor Geral da Instituição os resultados da verificação;  

VI- Coordenar as atividades do pessoal docente, visando à unidade e à eficiência no 

ensino, na extensão e na pesquisa; 

VII- Acompanhar a execução dos planos gerais de trabalho; 

VIII- Analisar e aprovar os Planos de Ensino das disciplinas do curso; 

IX- Examinar o conteúdo programático, a carga horária e as referências bibliográficas 

das disciplinas dos cursos, analisando sua adequação, cuidando da sua constante atualização, 

assim como da sua obediência às disposições legais e regulamentares; 

X- Adotar medidas que privilegiem aspectos da gestão do curso e contribuam para a 

sua sustentabilidade; 

XI- Adotar estratégias para melhor divulgação do curso e fidelização dos alunos; 

XII- Desenvolver atividades que dinamizem o curso e estimulem os alunos a um melhor 

desempenho em sala de aula; 

XIII- Propor cursos de atualização ou de enriquecimento curricular para a comunidade 

acadêmica, em consonância com a Vice-Diretoria Acadêmica; 

XIV- Assegurar as condições de organização e funcionamento do curso; 

XV- Exercer sua liderança e autonomia junto aos docentes e discentes, no âmbito de sua 

competência; 

XVI- Zelar pela ordem nas atividades do curso, adotando medidas necessárias e fazendo 

representações ao Diretor da Faculdade, quando for o caso; 

XVII- Elaborar, conforme instrução dos órgãos superiores, o Plano de Ação a ser 

desenvolvido semestralmente e apresentá-lo à Vice-Diretoria Acadêmica, no início de cada 

semestre letivo; 

XVIII- Elaborar proposta de calendário de reuniões do Colegiado de Curso a ser incluído 

no Plano de Ação; 

XIX- Apresentar à Vice-Diretoria Acadêmica, nos últimos quinze dias de cada semestre 

letivo, após apreciação do Colegiado, o Relatório das atividades da Coordenação constantes do 

Plano de Ação; 

XX- Coordenar o processo de matrícula, em articulação com a Vice-Diretoria 

Acadêmica, orientando os alunos nos aspectos acadêmicos e pedagógicos; 

XXI- Deliberar sobre aproveitamento de estudos de alunos transferidos e graduados; 

XXII- Deliberar sobre processos de revisão de provas finais; 

XXIII- Designar banca examinadora para o processo de revisão de provas finais; 

XXIV-  Propor a admissão de pessoal docente e técnico administrativo, observadas 

as disposições estatutárias e regimentais pertinentes; 

XXV-   Opinar sobre promoção, afastamento e demissão de pessoal docente; 

XXVI-  Estimular a prestação de serviços à comunidade; 

XXVII- Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei, neste 

Regimento, ou por delegação dos órgãos superiores. 

 Parágrafo único. O Coordenador de Curso pode, de acordo com a importância, urgência e 

imprevisibilidade do motivo, tomar decisões ad referendum do próprio Colegiado, devendo este 

examinar a questão na próxima reunião ordinária. 

 

 Art. 35 Nos casos de impossibilidade de o Coordenador de Curso assumir, 

temporariamente, as suas funções, cabe ao Diretor Geral designar o seu substituto.  
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 Art. 36 O Coordenador de Curso é nomeado pelo Diretor Geral da FAFIC. 

 

CAPÍTULO III 

Das Secretarias de Coordenação de Curso 

 

 Art. 37 O Secretário de Coordenação de Curso é o profissional designado pelo Diretor 

Geral, para assessorar o Coordenador de Curso. Ao Secretário compete: 

I- Organizar os serviços de Secretaria das Coordenações de Curso;  

II- Assessorar o Coordenador de Curso e seus respectivos docentes;  

III- Assessorar o Coordenador do Curso no cumprimento das atividades agendadas; 

IV- Assegurar o perfeito funcionamento e controle dos serviços de arquivo e protocolo 

das Coordenações de Curso;  

V- Manter atualizado o arquivo dos memorandos, ofícios e demais documentos 

oficiais de cada Coordenação de Curso;  

VI- Organizar e manter atualizado os arquivos referentes à legislação pertinente ao 

ensino e ao Curso;  

VII- Elaborar, em tempo hábil, juntamente com o Coordenador do Curso, o Relatório 

das Atividades Semestrais;  

VIII- Secretariar as reuniões dos Colegiados de Curso; 

IX- Assessorar o Coordenador de Curso no processo de matrícula; 

X- Registrar, no prazo devido, as notas decorrentes das atividades avaliativas 

semestrais e finais, nos históricos de acompanhamento, para informação aos discentes; 

XI- Manter em dia os registros relativos à vida acadêmica dos discentes e zelar pela 

autenticidade e segurança dos documentos que estão sob sua guarda; 

XII- Cumprir os prazos para a entrega de documentos solicitados pelos setores 

competentes; 

XIII- Observar e cumprir os princípios e normas da Instituição; 

XIV- Zelar pelo bom funcionamento do curso e da Instituição, cumprindo rigorosamente 

as tarefas que lhe são cabíveis; 

XV- Realizar, dentro de sua área de atuação, outras atividades que lhe forem 

determinadas pelo Coordenador de Curso, pela Secretaria Geral ou pela Vice-Diretoria 

Acadêmica.  

 

Capítulo IV 

Da Coordenação de Pós-Graduação  

 

Art. 38 A Coordenação de Pós-Graduação, vinculada à Vice-Diretoria Acadêmica, promove 

e superintende as atividades e os serviços referentes à Pós-Graduação. 

 

Art. 39 Compete ao Coordenador de Pós-Graduação: 

I- Coordenar todas as atividades inerentes à Pós-Graduação; 

II- Assessorar a Vice-Diretoria Acadêmica em assuntos de Pós-Graduação; 

III- Propor a criação de Cursos de Pós-Graduação e as respectivas vagas; 

IV- Coordenar o processo seletivo da Pós-Graduação; 

V- Organizar e acompanhar o desenvolvimento do ensino de Pós-Graduação; 

VI- Supervisionar a elaboração dos programas dos cursos de Pós-Graduação e 
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encaminhá-los ao Conselho Diretor para aprovação; 
VII- Emitir parecer sobre proposta de convênios para atividades de Pós-Graduação e 

apresentá-lo à Vice-Diretoria Acadêmica; 

VIII- Avaliar o desempenho dos profissionais envolvidos na Pós-Graduação; 

IX- Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei ou em regulamento 

próprio da Pós-Graduação.  

 

CAPÍTULO V 

Da Coordenação Pedagógica  

 

 Art. 40 A Coordenação Pedagógica, órgão de apoio à Vice-Diretoria Acadêmica e às 

Coordenações de Curso, é responsável por ações pedagógicas com envolvimento de 

coordenadores, professores e alunos dos Cursos de Graduação da IES. 

 

 Art.  41 São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

I- Acompanhar a elaboração e a execução do Projeto Pedagógico da Instituição e dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação; 

II- Articular, coordenar e acompanhar o planejamento semestral ou anual das 

atividades acadêmicas dos cursos; 

III- Incentivar, apoiar e acompanhar o desenvolvimento das atividades de ensino; 

IV- Acompanhar o desempenho profissional dos docentes e promover ações de 

estímulo, apoio e qualificação no campo didático-pedagógico; 

V- Auxiliar a Comissão Própria de Avaliação - CPA, no processo de Auto-Avaliação 

Institucional e, de modo particular, na avaliação do desempenho docente;  

VI- Apoiar o corpo discente em questões relacionadas ao aproveitamento acadêmico;  

VII- Participar das reuniões dos Órgãos Colegiados; 

VIII- Assessorar as Coordenações de Curso na implementação da legislação educacional 

vigente; 

IX- Participar dos processos de revisão de provas finais; 

X- Apoiar as atividades de extensão e pesquisa; 

XI- Fazer parte de comissões para as quais for designado; 

XII- Auxiliar na execução do plano de marketing institucional da Faculdade, 

submetendo-o à aprovação da Diretoria; 

XIII- Exercer outras atividades correlatas, designadas pela Direção da FAFIC. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – NEPA 
 

Art.  42  O NEPA – Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – é um órgão suplementar da 

FAFIC, vinculado à Vice-Diretoria Acadêmica e tem por finalidade viabilizar os meios 

institucionais para a realização da extensão e da pesquisa. 

 

Art.  43  São atribuições do NEPA: 

I- Promover a prestação de serviços à comunidade; 

II- Promover estudos, extensão e pesquisa sobre temas de interesse dos Cursos de 

Graduação da FAFIC, fomentando o envolvimento dos docentes, discentes e técnicos 

administrativos na elaboração e desenvolvimento de projetos; 
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III- Fazer o acompanhamento dos projetos em desenvolvimento, nas diversas etapas, 
com os seus participantes; 

IV- Divulgar os resultados parciais e finais de estudo, extensão e pesquisa nas 

comunidades interna e externa à FAFIC, através de meios adequados, como relatórios, encontros e 

eventos; 

V- Representar a Faculdade nas atividades de estudo, extensão e pesquisa e em outros 

eventos; 

VI- Estabelecer mecanismos de cooperação, como convênios, programas e linhas de 

pesquisa com outras IES; 

VII- Fornecer certificados de participação em atividades de extensão e pesquisa, 

promovidas pelo NEPA. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Comuns aos Órgãos Colegiados 
 

Art. 44  A convocação para as reuniões dos Órgãos Colegiados será feita sempre com o 

anúncio da pauta. 

§1º Salvo os casos de urgência, as convocações para as reuniões serão feitas com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por escrito, e com a ciência por parte do 

professor. 

§2º Em regime de urgência, os Órgãos Colegiados podem ser convocados no prazo mínimo 

de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Art. 45  Para que a reunião aconteça, exige-se quorum, a presença mínima de metade mais 

um dos membros do Colegiado. 

 §1º Não havendo quorum, até os trinta minutos após a hora marcada para a reunião, o 

Presidente deixa de instalar os trabalhos, mandando registrar em Ata os nomes dos membros 

presentes, e convocando, em seguida, outra reunião no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

dependendo da urgência das matérias a serem apreciadas. 

 §2º Nos casos de terceira convocação, os Órgãos Colegiados da Faculdade poderão 

funcionar sem a exigência do quorum disposto neste artigo. 

 

Art. 46  A participação nas reuniões dos Órgãos Colegiados é obrigatória para todos os seus 

membros e não poderá prejudicar as atividades didáticas. 

 §1º Todos os membros dos Órgãos Colegiados têm direito a voz e voto, cabendo ao 

Presidente, também, o de qualidade. 

 §2º Salvo o que prescreve o §2º do artigo 45 deste Regimento, os Órgãos Colegiados só 

podem deliberar, validamente, com a presença mínima de metade mais um de seus membros. 

 §3º Nenhum membro do Colegiado pode participar de sessão em que se aprecie matéria de 

seu interesse particular. 

 

Art. 47 É facultado aos membros dos Órgãos Colegiados o direito de vista a qualquer 

processo, pelo prazo de três dias úteis, findos os quais terão que devolvê-lo à Secretaria do 

Colegiado, devendo relatar, por escrito, as razões e conclusões de seus estudos, na primeira 

reunião que se seguir. 

§1º Admite-se, somente, um pedido de vista a qualquer processo. 

 §2º O regime de urgência impedirá a concessão de vista, a não ser para exame do processo 
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no recinto do plenário, no decorrer da própria reunião e pelo prazo máximo de trinta minutos.  
 

 Art. 48  O relator, julgando necessário, poderá baixar o processo em diligência, a fim de 

esclarecer aspectos da matéria em apreço. 

 §1º A Secretaria do Colegiado terá o prazo de três dias úteis para prestar os 

esclarecimentos solicitados. 

 §2º Tanto o processo do qual foi pedido vista quanto o baixado em diligência retornarão ao 

seu relator. 

 

 Art. 49  Qualquer membro de Órgão Colegiado da Faculdade que, sem motivo aceito como 

justo, deixar de comparecer a três sessões consecutivas será passível de sansão disciplinar, nos 

termos da legislação específica. 

 

 Art. 50  O mandato do representante discente nos Órgãos Colegiados será de um ano. 

 

 Art. 51 As reuniões de caráter solene da Congregação, convocadas pelo seu Presidente 

para a outorga de títulos honoríficos, serão públicas e funcionarão com qualquer número de seus 

membros. 

 

 Art. 52 Das reuniões dos Órgãos Colegiados serão lavradas atas pelos respectivos 

secretários, as quais serão lidas e assinadas na mesma reunião ou na reunião seguinte. 

 Parágrafo único. As decisões da Diretoria e do Conselho Diretor poderão, conforme a 

natureza, assumir a forma de resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas a serem 

baixadas pelo Diretor Geral. 

 

Art. 53 A votação nos Órgãos Colegiados será pública e por maioria simples, não sendo 

admitido o voto por procuração. 

 Parágrafo único. Os Colegiados de Curso poderão deliberar pela votação secreta, por 

solicitação de qualquer membro, quando se tratar de matérias relativas a pessoas ou de interesse 

direto de qualquer de seus integrantes. 

 

 Art. 54  O Diretor Geral poderá, no prazo de quinze dias, pedir reexame das decisões 

tomadas pelos Colegiados de Curso, convocando-os posteriormente para conhecimento de suas 

razões e para deliberação final. 

 

TÍTULO IV 

Das Atividades Acadêmicas 

 

CAPÍTULO I 

Do Ensino 

 

SEÇÃO I 

Dos Cursos da Faculdade 
 

Art. 55 Para a realização de suas finalidades didáticas, culturais e de pesquisa, a Faculdade 

manterá os seguintes cursos: 

I- De Graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou 
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equivalente, e tenham sido classificados em Processo Seletivo; 
II- De Pós-Graduação, lato e stricto sensu, compreendendo especialização, 

aperfeiçoamento, atualização, mestrado e doutorado, abertos a candidatos diplomados em cursos 

superiores e que atendam às exigências previstas em regulamento próprio; 

III- De Extensão e outros, destinados a difundir conhecimentos e técnicas pertinentes à 

sua área de atuação e abertos à comunidade em geral. 

 

Art. 56 O currículo dos Cursos de Graduação é estabelecido pela Faculdade, a partir das 

diretrizes curriculares fixadas pelo MEC.   

 §1º A Faculdade, observada a legislação em vigor, poderá organizar outros cursos para 

atender às exigências de sua programação específica e fazer face às peculiaridades do mercado de 

trabalho. 

 §2º A Faculdade, nos termos da legislação vigente, atualizará, sempre que necessário, a sua 

página eletrônica, colocando à disposição dos interessados os cursos que ministra e outras 

informações que lhes são pertinentes. 

  

SEÇÃO II 

Da Estrutura dos Cursos de Graduação 

 

Art. 57  Os Cursos de Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras 

–FAFIC conferirão grau acadêmico de nível superior, nas modalidades Bacharelado, Licenciatura 

ou outras que assegurem o exercício profissional, e obedecerão às diretrizes curriculares e padrões 

de qualidade editados pelo MEC e seus respectivos órgãos. 

 

Art. 58 Os Cursos de Graduação terão suas atividades acadêmicas organizadas em semestres 

letivos, conforme o disposto no Projeto Pedagógico do Curso ou documento similar, ressalvado o 

Período Letivo Especial – PLE. 

 

Art. 59 O currículo de cada Curso de Graduação, integrado por disciplinas teóricas e 

práticas, com créditos e cargas-horárias respectivas, duração total e prazo de integralização, assim 

como a sua periodização, encontram-se formalizados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

Art. 60 Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo e delimitado de conhecimentos 

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

determinado número de horas/aula. 

 

Art. 61 As disciplinas dos Cursos de Graduação serão distribuídas por semestres letivos, e 

essa periodização poderá ser alterada conforme a disponibilidade de docentes e necessidades do 

curso. 

 

Art. 62 A ementa de cada disciplina consta do Projeto Pedagógico do Curso e é de 

responsabilidade institucional. 

 

Art. 63 Os Planos de Ensino de cada disciplina serão elaborados, revisados e atualizados, 

semestralmente, pelos seus docentes, com acompanhamento da Coordenação Pedagógica e 

aprovados pela Coordenação de Curso. 

§1º A atualização do Plano de Ensino deverá manter vínculo com a proposta pedagógica do 
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Curso. 
§2º O acompanhamento da execução dos Planos de Ensino far-se-á mediante:  

I- Reuniões do Colegiado de Curso; 

II- Encontros, por disciplina, entre a Coordenação de Curso, a Coordenação 

Pedagógica e respectivos professores; 

III- Análise dos registros nos Diários de Classe. 

§3º É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e da carga horária estabelecidos no 

Plano de Ensino de cada disciplina. 

§4º As aulas previstas no Plano de Ensino e não ministradas serão repostas pelo professor, 

ao longo do semestre letivo ou em períodos letivos complementares, a fim de que se cumpra a 

carga horária exigida, condição sem a qual a disciplina não será integralizada. 

 

Art. 64 A integralização curricular é feita pelo sistema de crédito com matrícula por 

disciplina e adoção de pré-requisito.  

 §1º A cada disciplina será atribuído um número determinado de créditos, correspondendo a 

sua unidade a 18 (dezoito) horas/aula teóricas ou práticas, sendo esses créditos concedidos, sem 

fracionamento, ao aluno aprovado na disciplina. 

 §2º A duração da hora/aula, para qualquer turno, será determinada pela legislação federal 

vigente. 

 

Art. 65 O currículo de cada Curso de Graduação deve ser integralmente cumprido, para a 

obtenção do respectivo grau acadêmico e do diploma. 

  

CAPÍTULO II 

Da Pesquisa 
 

 Art. 66 A Faculdade incentiva a pesquisa através da concessão de auxílio para a execução 

de projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de pessoal pós-graduado, 

promoção de congressos, intercâmbio com outras instituições, divulgação dos resultados de 

pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance. 

 

 Art. 67 Cabe ao NEPA regulamentar as atividades de pesquisa nos aspectos referentes à 

sua organização, administração, financiamento e funcionamento, assim como aquelas relacionadas 

à sua avaliação e divulgação. 

 

CAPÍTULO III 

Da Extensão 
 

Art. 68 A Faculdade manterá programas, projetos e atividades de extensão, mediante a 

oferta de cursos, serviços, divulgação dos resultados de pesquisas realizadas e outras atividades, 

para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de atuação dos seus cursos. 

 Parágrafo único. As atividades de extensão são abertas à comunidade e estarão a cargo do 

NEPA. 

 

Art. 69 Cabe ao NEPA regulamentar as atividades de extensão, nos aspectos concernentes à 

sua organização, administração, financiamento e funcionamento, assim como aquelas relacionadas 

à sua avaliação e divulgação. 
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 Art. 70 Os Programas e Projetos de Extensão serão aprovados pelo Colegiado do NEPA e 
homologados pela Direção da FAFIC. 

 

TÍTULO V 

Do Regime Escolar 

 

CAPÍTULO I 

Do Semestre Letivo 

 

Art. 71 O semestre letivo abrange, no mínimo, 100 (cem) dias de atividades acadêmicas 

efetivas, não computados os dias reservados aos exames finais. 

  § 1º No início de cada semestre letivo, a IES, através do Manual do Aluno, apresenta as 

informações necessárias sobre o funcionamento dos cursos oferecidos, quadro docente, semestre 

letivo, matrícula, trancamento de matrícula, abandono de curso, aproveitamento de estudos, 

critérios de avaliação, semestralidade, direitos e deveres do discente, uso da Biblioteca, entre 

outros. 

  § 2º O Manual do Aluno, citado no parágrafo anterior, estará à disposição dos discentes e 

interessados na Secretaria Geral e no site da IES. 

 § 3º O semestre letivo prolongar-se-á, sempre que necessário, para que se completem os 

dias letivos previstos e para o integral cumprimento do conteúdo e da carga horária estabelecidos 

nos Planos de Ensino das disciplinas ministradas nos Cursos de Graduação. 

 § 4º Entre os semestres letivos regulares poderão funcionar Períodos Letivos Especiais que 

terão a duração mínima de 1/3 (um terço) do semestre letivo normal, sujeitos às mesmas 

exigências de conteúdo, carga horária, atividades acadêmicas e critérios de aprovação, tendo 

como objetivo complementar a programação didática dos períodos regulares, nos casos de: 

I- Insuficiência da capacidade instalada da Faculdade, constatada por ocasião da 

matrícula, para atender a demanda real aluno/disciplina; 

II- Redução de demanda potencial para o semestre letivo seguinte; 

III- Normalização do fluxo de integralização curricular. 

 § 5º O funcionamento do Período Letivo Especial – PLE será regulamentado por 

Resolução específica. 

 

Art. 72 Alunos interessados na oferta de PLE encaminharão requerimento ao Coordenador 

do Curso que examinará sua viabilidade nos termos da legislação vigente e, sendo aprovado, dará 

prosseguimento ao processo. 

Parágrafo único. O aluno poderá cursar, no máximo, 02 disciplinas em cada PLE. 

 

Art. 73 As atividades da Faculdade serão escalonadas em Calendário Letivo, do qual 

constarão, entre outros, o início e o término de cada semestre letivo, o período de matrícula, das 

provas de reposição, dos exames finais e dos recessos escolares. 
Parágrafo único. O Diretor Geral poderá efetuar alterações, ad referendum, no Calendário 

Letivo, quando o interesse do ensino e da administração da IES assim o exigirem. 

 

CAPÍTULO II 

Do Processo Seletivo 
 

Art. 74 A admissão aos Cursos Superiores de Graduação será feita mediante classificação 
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em Processo Seletivo, de natureza pública, tendo como requisito a conclusão do Ensino Médio ou 
equivalente. 

 

Art. 75 O Processo Seletivo, para acesso aos Cursos de Graduação, será organizado segundo 

critérios e normas contidos em Resolução específica e executado por Comissão própria, tendo 

como referência os conteúdos curriculares desenvolvidos no Ensino Médio. São objetivos do 

Processo Seletivo: 

I- Aferir conhecimentos adquiridos e habilidades desenvolvidas pelos candidatos, 

considerados como requisitos necessários à realização de Cursos Superiores; 

II-  Classificar candidatos dentro do estrito limite de vagas fixadas para cada curso. 

 Parágrafo único. As vagas oferecidas são as autorizadas pelo órgão próprio do MEC, 

definidas no Projeto Pedagógico de cada curso. 

 

Art. 76 As inscrições para o Processo Seletivo são abertas em Edital do qual constarão os 

cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida, a 

relação e o período das provas, os critérios de classificação e desempate, as demais normas do 

concurso e outras informações pertinentes. 

 

Art. 77 O Processo Seletivo abrangerá os conhecimentos comuns às diversas modalidades 

do Ensino Médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade. 

 

Art. 78 Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para o semestre letivo 

imediatamente subseqüente à sua realização. 

 

Art. 79 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com os 

resultados obtidos, excluídos aqueles que não atingirem os níveis mínimos estabelecidos em 

Edital. 

 

Art. 80 Quando o número de candidatos classificados não preencher as vagas fixadas, 

poderá ser aberto, a critério do Diretor Geral, novo Processo Seletivo que será realizado em 

seguida ao primeiro. 

 Parágrafo único. Após a classificação final do Processo Seletivo, as vagas remanescentes 

poderão ser preenchidas por candidatos aprovados e não classificados, constantes da lista de 

espera; por reopção; por alunos transferidos do mesmo curso ou curso afim; ou por portadores de 

diploma de Curso Superior, mediante seleção específica. 

 

CAPÍTULO III 

Da Matrícula 
 

Art. 81 A matrícula inicial, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade, 

realizar-se-á em prazos estabelecidos no Edital do Processo Seletivo, assim como no Calendário 

Letivo da Instituição, e deverá ser requerida pelo interessado ou seu procurador, legalmente 

constituído, obedecendo as seguintes condições: 

I- Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo; 

II- Apresentar, no prazo devido, a documentação indispensável para a validação da 

matrícula; 

III- Apresentar o comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade. 
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Art. 82 O requerimento de matrícula inicial deverá ser acompanhado dos seguintes 

documentos: 

I- Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade; 

II- Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso 

equivalente, ou diploma de Curso Superior, registrado no MEC; 

III- Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente; 

IV- Cópia autenticada da Cédula de Identidade, CPF, Documento de quitação com o 

Serviço Militar, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor e do comprovante de 

que votou na última eleição. Aceitar-se-á, também, a apresentação do protocolo do Cartório 

Eleitoral, como prova de que o vestibulando deu início ao processamento para a obtenção do 

Título Eleitoral; 

V- 01 fotografia 3×4, de frente, recente e de boa qualidade; 

VI- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fornecido pela FAFIC, 

devidamente assinado pelo responsável ou pelo aluno, desde que tenha, no mínimo, 18 (dezoito) 

anos completos. 

Parágrafo único. No caso de aluno estrangeiro ou que tenha cursado o Ensino Médio fora 

do Brasil, será necessário apresentar, no ato da matrícula, declaração de equivalência do Ensino 

Médio realizado no exterior, concedida pelo Conselho Estadual de Educação ou órgão similar. 

 

Art. 83 A matrícula em disciplinas realizar-se-á por semestre letivo, sendo acompanhada e 

orientada pelo Coordenador do Curso. 

 

Art. 84 A matrícula far-se-á dentre um conjunto de disciplinas, organizado pelo 

Coordenador do Curso para cada semestre letivo, respeitados os pré-requisitos e a compatibilidade 

de horário, bem como obedecendo os limites mínimo e máximo de créditos ou carga/horária 

fixados no Projeto Pedagógico do Curso ou em legislação específica. 

 §1º É vedada a matrícula em disciplinas em horários simultâneos. 

 §2º Não será permitida a matrícula em disciplinas sem o cumprimento dos correspondentes 

pré-requisitos. 

 

Art. 85 Ao aluno, possível concluinte no semestre letivo em questão, desde que 

comprovado, será permitido matricular-se em até 04 (quatro) créditos ou até 72 (setenta e duas) 

horas, além do limite máximo fixado. 

 

Art. 86 Para efeito de enriquecimento curricular e em caso de existência de vagas, o aluno 

da FAFIC poderá matricular-se em disciplinas extracurriculares, até o máximo de 16 (dezesseis) 

créditos ou de 288 (duzentas e oitenta e oito) horas/aula, durante o curso, mediante autorização 

conjunta dos Coordenadores dos cursos envolvidos. 

 

Art. 87 A matrícula será renovada semestralmente, nos prazos fixados no Calendário Letivo, 

em número de créditos não inferior à média obtida através da divisão do total de créditos do curso 

pelo número máximo de semestres estipulados para a sua integralização. 

  §1º O prazo de integralização de cada Curso de Graduação está definido no seu respectivo 

Projeto Pedagógico. 

 §2º Em caso da não integralização do curso no prazo previsto, por motivo de força maior, 

devidamente comprovado, o aluno poderá, a critério do Colegiado de Curso, requerer, no semestre 
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letivo anterior, dilatação do prazo em conformidade com a legislação vigente, e assinar termo de 
compromisso, responsabilizando-se pela obediência ao novo prazo que lhe for concedido. 

 §3º Durante a prorrogação do prazo de integralização do Curso, não será permitido o 

trancamento de matrícula. 

 §4º  Decorrido novo prazo de integralização do Curso, se o aluno não tiver concluído o 

curso, será desvinculado da Instituição, ficando seu retorno condicionado a novo Processo 

Seletivo. 

 

Art. 88 O requerimento de renovação de matrícula será instruído com os seguintes 

documentos: 

I- Comprovante de quitação das parcelas anteriores; 

II- Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade; 

III- Comprovação de regularidade com a Biblioteca; 

IV- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fornecido pela FAFIC, 

devidamente assinado pelo responsável ou pelo aluno, desde que tenha, no mínimo, 18 anos 

completos; 

V- Prova de quitação com o serviço militar; 

VI- Cópia de comprovante de que votou na última eleição. 

 

Art. 89 A não renovação da matrícula implica abandono de curso e desvinculação da 

Faculdade, por parte do aluno, ficando seu retorno condicionado a novo Processo Seletivo. 

 

Art.  90 Considerar-se-á em abandono de curso: 

I- O aluno que deixar de matricular-se por 02 (dois) semestres letivos consecutivos; 

II- O aluno que, terminado o prazo de trancamento que lhe foi concedido, não 

requerer prorrogação, se for o caso, nem voltar a matricular-se até o segundo semestre letivo 

subsequente. 

 

SEÇÃO I 

Do Ajustamento de Matrícula 
 

 Art. 91 O aluno terá direito a ajustamento de matrícula somente nas seguintes situações:  

I- Quando tiver sido matriculado em turma cancelada após o período de matrícula; 

II- Para matricular-se em Estágio Supervisionado; 

III- Quando não tiver sido matriculado em alguma disciplina por motivo de: 

a) Falta de vaga;  

b) Não implantação de Aproveitamento de Estudos antes do processamento da 

matrícula;  

c) Não implantação, no Histórico Escolar, de notas das disciplinas pré-requisitos 

em que obteve aprovação;  

d) Erro de cadastro de disciplinas. 

 

Art. 92 O aluno que não fizer matrícula no prazo estabelecido no Calendário Letivo poderá 

solicitá-la no período de ajustamento, ficando-lhe assegurada apenas a matrícula nas disciplinas 

em que houver vaga. 

 

Art. 93 Após o ajustamento de matrícula e desde que não tenha decorrido 25% (vinte e cinco 
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por cento) do semestre letivo, somente será admitido adicionamento de disciplinas, a alunos que: 
I- Tenham sido admitidos por transferência, como graduados ou por reopção de curso, 

e cujos processos somente tenham sido aprovados após o período de ajustamento de matrícula; 

II- Tenham solicitado prorrogação de prazo para conclusão de curso, e cujo processo 

somente tenha sido aprovado pela Coordenação de Curso após o ajustamento de matrícula. 

 

SEÇÃO II 

Do Trancamento de Matrícula 
 

 Art. 94 O aluno poderá requerer o trancamento de matrícula no decurso da primeira 

metade do semestre letivo, exceto no primeiro semestre de seu ingresso, mantendo sua vinculação 

com a Faculdade e o direito de renovação da matrícula. 

 

 Art. 95 O trancamento de matrícula em todo o conjunto de disciplinas, definido como 

trancamento total, corresponderá à interrupção de estudos, não podendo ser superior a quatro 

semestres letivos, consecutivos ou não, incluindo aquele em que for concedido o benefício. 

 §1º Caso o trancamento total de matrícula seja por mais de um semestre letivo, o ato de 

renovação de matrícula deverá ser efetuado a cada semestre, no prazo estipulado no Calendário 

Letivo, sob pena de o aluno ser desvinculado da Faculdade. 

 §2º O trancamento total de matrícula, no semestre letivo, não será computado para efeito da 

integralização curricular do respectivo curso. 

 

 Art. 96 O trancamento de matrícula em uma determinada disciplina é definido como 

trancamento parcial. 

Parágrafo único. É vedado o trancamento da matrícula numa mesma disciplina mais de 

duas vezes.  

 

Art. 97 O trancamento de matrícula será concedido mediante requerimento à Coordenação 

do Curso, até 50 (cinquenta) dias após o início do semestre letivo. 

 

Art. 98 O discente não poderá requerer trancamento de matrícula total ou parcial no 

primeiro semestre de seu ingresso, nem desistir de frequentar o curso. Nesses casos, ele terá sua 

matrícula automaticamente cancelada, perdendo o vínculo com a Instituição. 

 

Art. 99 Na impossibilidade de frequentar o curso, o aluno poderá solicitar cancelamento de 

matrícula, mediante requerimento encaminhado à Coordenação de Curso, devendo, para tanto, 

estar em dia com o pagamento das parcelas da semestralidade. 

  §1º O cancelamento de matrícula é a cessação total de vínculo do aluno com a Faculdade, 

podendo ocorrer nas seguintes condições: 

I- Por transferência para outra instituição de Ensino Superior;  

II- Por expressa manifestação do aluno; 

III- Em decorrência de motivos disciplinares. 

  §2º O aluno desligado da Faculdade, por cancelamento de matrícula, poderá reingressar no 

curso mediante classificação em novo Processo Seletivo. 

 

  

SEÇÃO III 
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Da Desvinculação  
 

Art. 100 O aluno perderá o vínculo com a FAFIC nos seguintes casos: 

I- Não efetuar matrícula no semestre de ingresso; 

II- For reprovado por falta em todas as disciplinas no semestre de ingresso; 

III- For reprovado três vezes em uma mesma disciplina; 

IV- Não requerer prorrogação de prazo para a conclusão do curso, no semestre letivo 

anterior ao vencimento do prazo máximo fixado para a integralização curricular; 

V- Descumprir o termo de compromisso da prorrogação de prazo para a integralização 

curricular; 

VI- Deixar de se matricular por 02 (dois) semestres letivos consecutivos, 

caracterizando o abandono de curso; 

VII- Solicitar cancelamento matrícula; 

VIII- Por decisão judicial; 

IX- Por sanção disciplinar, nos termos deste Regimento. 

 §1º Depois de efetivada a matrícula, o aluno ingressante poderá solicitar o seu 

cancelamento, cabendo à Faculdade a devolução de parte do pagamento inicialmente realizado, 

observados os prazos e condições estabelecidos no Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais.  

§2º Havendo cancelamento de matrícula  no primeiro período de ingresso, processar-se-á, 

de imediato, a reclassificação dos candidatos para o preenchimento da vaga, quando for o caso. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da Transferência, da Admissão de Graduado e do Aproveitamento de Estudos 
 

SEÇÃO I 

Da Transferência e da Admissão de Graduado 
 

 Art. 101 Será concedida matrícula a aluno transferido de Curso Superior de Instituição 

congênere, nacional ou estrangeira, na conformidade das vagas disponíveis e quando requerida 

nos prazos fixados em edital específico, mediante Processo Seletivo, para curso igual ou afim, 

respeitada a legislação em vigor. 

 

 Art. 102 O número de vagas disponíveis para um determinado semestre letivo será 

definido conforme levantamento realizado junto às Coordenações de Curso, levando-se em conta 

os seguintes aspectos: 

I- Vagas remanescentes do Processo Seletivo; 

II- Transferência; 

III- Abandono de curso; 

IV- Cancelamento de matrícula; 

V- Jubilamento. 

 

Art. 103 São requisitos para a admissão por transferência: 

I- O Curso Superior de origem ser autorizado ou reconhecido pelo MEC; 

II- A existência de vaga no curso e no turno pretendidos; 

III- A aprovação do aluno em Processo Seletivo realizado pela FAFIC; 
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IV- A regularidade do vínculo de matrícula do discente com a Instituição de origem; 
V- A compatibilidade de conteúdos entre os cursos. 

 

Art. 104 O requerimento de matrícula, por transferência, será instruído com a documentação 

exigida por lei ou normas complementares, além do seguinte: 

I- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

II- Declaração da regularidade de matrícula na Instituição de origem, com data do 

Processo Seletivo; 

III- Indicação do ato de autorização ou reconhecimento do curso de origem; 

IV- Histórico Escolar com as respectivas cargas horárias das disciplinas cursadas e os 

conceitos ou notas obtidos; 

V- Planos de Ensino das disciplinas cursadas, com aprovação, na Instituição de 

origem; 

VI- Informações específicas sobre a estrutura curricular e processos de avaliação do 

curso de origem, na forma original ou autenticadas; 

VII- Cópia autenticada do Certificado e Histórico Escolar do Ensino Médio; 

VIII- Cópia autenticada da Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor e Certificado de 

Reservista. 

 

Art. 105  Em caso de servidor público federal, civil ou militar, removido ex officio, a 

matrícula é concedida independentemente de vaga e de prazos, sendo esse benefício estendido a 

seus dependentes estudantes, na forma da legislação vigente. 

 Parágrafo único. A regra do caput deste artigo não se aplica quando o interessado na 

transferência deslocar-se para assumir cargo efetivo de concurso público, cargo comissionado ou 

função de confiança. 

 

Art. 106 As transferências poderão processar-se para prosseguimento de estudos no mesmo 

curso ou em curso afim. 

 Parágrafo único. As transferências para curso afim ficarão condicionadas à correlação de 

estudos, verificada através de exame da estrutura curricular e dos Planos de Ensino cumpridos no 

estabelecimento de origem, em comparação com o currículo e Planos de Ensino da Instituição de 

destino – FAFIC. 

 

Art. 107 Em qualquer época, a Faculdade concederá transferência a aluno regularmente 

matriculado, mediante requerimento e na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 108 No âmbito da Faculdade, a mudança do aluno de um curso para outro, ou de um 

para outro turno dependerá de existência de vaga. 

 

Art. 109 A admissão de graduado para a obtenção de novo grau acadêmico, na FAFIC, 

ocorrerá mediante Processo Seletivo e análise do Coeficiente de Rendimento Acadêmico – CRA, 

até o limite de vagas oferecidas para o respectivo curso e semestre letivo. 

 

 

 

 

SEÇÃO II 
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Do Aproveitamento de Estudos  

 

 Art. 110 O aproveitamento de estudos referente a disciplinas cumpridas em Cursos de 

Graduação de Instituições de Ensino Superior, autorizados ou reconhecidos, far-se-á de acordo 

com o disposto em Resolução específica. 

 

 Art. 111  O aproveitamento de estudos poderá ser concedido ao aluno que: 

I- For classificado em novo Processo Seletivo para curso diverso do que esteja 

realizando 

II- For reingressar no curso; 

III- For ingressar, como graduado para realizar novo Curso de Graduação; 

IV- Tenha sido transferido de outra IES; 

V- Tenha efetuado mudança de curso no âmbito da própria IES; 

VI- For regularmente matriculado em curso de outra IES, devidamente autorizado ou 

reconhecido. 

 

Art. 112 Será permitido ao aluno requerer aproveitamento de estudos, desde que haja 

compatibilidade igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) de conteúdo programático 

e/ou carga horária, além da aprovação nas disciplinas consideradas pré-requisitos. 

 Parágrafo único. O aproveitamento de estudos dar-se-á a partir de requerimento do aluno 

à Coordenação de Curso, mediante apresentação do(s) Plano(s) de Ensino e Histórico Escolar, 

sem rasuras, devidamente carimbados e assinados pela Instituição de origem. 

 

Art. 113 O aproveitamento de estudos dar-se-á de forma total ou parcial. 

§1º O aproveitamento total de estudos ocorrerá quando houver equivalência de conteúdo e 

carga horária entre a disciplina cursada na instituição de origem e a ofertada pela FAFIC. 

§2º O aproveitamento parcial de estudos ocorrerá quando o Plano de Ensino da disciplina 

cursada na instituição de origem corresponder ao mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do 

conteúdo e/ou carga horária da disciplina do currículo em vigor na IES de destino – FAFIC. 

§3º No caso de aproveitamento parcial será exigido do aluno complementação de estudos. 

 

Art. 114 Ocorrendo o aproveitamento de estudos, a disciplina será implantada no Histórico 

Escolar do aluno, sob a forma de dispensa, com número de créditos, notas, conceitos e carga 

horária obtidos no estabelecimento de origem. 

 Parágrafo único. Na hipótese de disciplinas cursadas em outro regime que não o de 

crédito-hora, verificar-se-á, para efeito de equivalência, a respectiva carga horária e o conteúdo 

programático definidos no Plano de Ensino, observando-se as diretrizes curriculares. 

 

Art. 115  Para a integralização do Curso, a Faculdade exigirá do aluno transferido ou 

graduado  o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária total. 

 Parágrafo único. O cumprimento de carga horária adicional será exigido para efeito de 

integralização curricular, em função do total de horas necessárias à expedição do diploma. 

 

Art. 116 Para o aluno que solicitar aproveitamento de estudos realizados, com aprovação, 

no curso de origem, a Faculdade exigirá as complementações curriculares que se fizerem 

necessárias. 

 §1º Entende-se por complementação curricular o conjunto das atividades prescritas pela 
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Faculdade, com o objetivo de suprir as exigências concernentes a conteúdo e/ou carga horária não 
contemplados nos Planos de Ensino da Instituição de origem.  

 §2º A nota de dispensa de disciplina não será incluída no cômputo do Coeficiente de 

Rendimento Acadêmico –  CRA. 

 

 Art. 117 O parecer sobre o pedido de aproveitamento de estudos será emitido, no máximo, 

até as 02 (duas) primeiras semanas do semestre letivo, e o discente terá a terceira semana para 

efetivar matrícula em outras disciplinas. 

 

CAPÍTULO V 

Da Avaliação do Rendimento Acadêmico 
 

Art. 118 A avaliação do rendimento acadêmico nos Cursos de Graduação será feita por 

semestre letivo, em cada disciplina, buscando detectar o nível de aprendizagem discente nos 

conteúdos estudados e diagnosticar as dificuldades apresentadas. A avaliação do rendimento 

acadêmico compreende: 

I- Apuração da frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às atividades 

didáticas; 

II- Verificação do aproveitamento acadêmico. 

 

Art. 119 O aproveitamento acadêmico será averiguado através de acompanhamento 

contínuo do desempenho do aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades avaliativas, 

conforme as peculiaridades das disciplinas. 

 §1º Entende-se por atividades avaliativas os exercícios acadêmicos de verificação parcial e 

o exame final, relacionados aos conteúdos das disciplinas ministradas em cada curso. 

 §2º O aproveitamento acadêmico será expresso por nota compreendida entre 0,0 (zero) e 

10,0 (dez). 

 §3º No cálculo da média dos exercícios acadêmicos e da média final, serão desprezadas as 

frações menores que 0,05 (cinco centésimos) e aproximadas para 0,1 (um décimo) as iguais ou 

superiores. 
 § 4º Terá nota zero, sem prejuízo das medidas disciplinares cabíveis, o aluno que se utilizar de 

meios fraudulentos nas verificações e nos trabalhos desenvolvidos, cabendo ao órgão competente 

regulamentar as demais medidas disciplinares que forem julgadas convenientes. 

 § 5º O aluno que praticar plágio nas atividades acadêmicas será penalizado de acordo com 

as normas regimentais e a legislação vigente. 

 

Art. 120 Será realizado, em cada semestre letivo, por disciplina, o mínimo de 02 (dois) 

exercícios acadêmicos de verificação para as disciplinas com carga horária de até 54 (cinquenta e 

quatro) horas, e o mínimo de 03 (três) para as disciplinas de carga horária superior a 54 (cinquenta 

e quatro) horas e mais o exame final, quando for o caso, ressalvados os Estágios Supervisionados 

e os Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC que têm regulamentação própria.  

§1º É direito do aluno ser informado sobre o resultado obtido em cada exercício acadêmico 

de verificação. 

§2º O professor responsável pela disciplina deverá discutir, em sala de aula, os resultados do 

exercício de verificação e entregar a Ata de Prova à Coordenação de Curso, no prazo máximo de 

10,0 (dez) dias úteis após a sua realização. 
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 Art. 121 O aluno que deixar de comparecer a uma prova, por disciplina, poderá, mediante 
requerimento ao Coordenador do Curso, solicitar reposição a ser realizada em época prevista no 

Calendário Letivo da FAFIC, desde que comprove: 

I. Impedimento legal; 

II. Motivo de doença, atestado por serviço médico especializado; 

III. Motivo de caso fortuito ou de força maior. 

        §1º   O requerimento para a reposição far-se-á no prazo estipulado no Calendário Letivo da 

IES e mediante pagamento de taxa definida em regulamento próprio. 

        §2º  O conteúdo da prova de reposição será o mesmo da avaliação a que o aluno não 

compareceu. 

 

Art. 122 Será considerado aprovado por média, na disciplina, o aluno que satisfizer as 

seguintes condições: 

I- Ter cumprido o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às 

atividades didáticas realizadas no semestre letivo; 

II- Ter obtido média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) nas atividades avaliativas. 

 

Art. 123 O aluno que não obtiver aprovação por média, tendo, porém, a frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) e média aritmética igual ou superior a 4,0 (quatro) nas 

atividades avaliativas, submeter-se-á a exame final. 

 

Art. 124 Não haverá abono de falta, ressalvados os casos previstos em legislação específica. 

          §1º A ausência coletiva à aula, por uma turma, implicará na atribuição de falta a todos os 

alunos da referida turma.   

 §2º O professor poderá considerar lecionado o conteúdo programático planejado para o 

período em que a ausência coletiva se verificar, comunicando ao Coordenador de Curso a 

ocorrência. 

 

Art. 125 Será considerado reprovado, sem direito a exame final, o aluno que se enquadrar 

em uma das seguintes situações: 

I- Não ter cumprido o mínimo da frequência exigida nas atividades didáticas; 

II- Não ter obtido, no cômputo geral das notas dos exercícios acadêmicos de 

verificação parcial, a média aritmética mínima 4,0 (quatro); 

 

Art. 126 Será considerado aprovado, mediante exame final, o aluno que obtiver média 

ponderada igual ou superior a 5,0 (cinco), atribuindo-se peso 6 (seis) à média parcial e peso 4 

(quatro) à nota do exame final. 

§1º Ressalvado o que dispõe o artigo 128 deste Regimento, o não comparecimento ao exame 

final importará em nota zero e o aluno será considerado reprovado, sem direito a recurso, em 

hipótese alguma. 

§2º Neste caso, a média obtida será calculada de acordo com a fórmula estabelecida pelo 

artigo 126. 

 

Art. 127 O exame final constará de prova escrita e versará sobre o mínimo de 90% (noventa 

por cento) do conteúdo programático da disciplina ministrada, contemplando questões discursivas 

e objetivas. 
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Art. 128 Terá direito a uma segunda chamada o aluno que, não tendo comparecido ao exame 
final, comprove impedimento legal, motivo de caso fortuito ou de força maior, ou doença atestada 

por serviço médico especializado. 

 § 1º O candidato a exame de segunda chamada poderá requerê-lo à Coordenação do 

Curso, por si ou por procurador legalmente constituído, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

o exame a que não compareceu, e mediante pagamento de taxa definida em regulamento  

específico. 

 § 2º A data da realização do exame de segunda chamada será fixada pela Coordenação do 

Curso, de comum acordo com o professor da disciplina. 

 

 Art. 129 O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou as notas mínimas 

exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de frequência e de 

aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 

 

Art. 130 O aluno, de acordo com a regulamentação interna específica, poderá requerer ao 

Coordenador do Curso, no qual está matriculado, revisão de exame final nas disciplinas em que 

não tenha atingido a pontuação esperada. 

Parágrafo único. O requerimento deverá ser encaminhado à instância competente, no prazo 

de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado. 

 

 Art. 131 O exame de reposição e o exame final deverão ter seus resultados publicados no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a sua realização. 

 

 Art. 132 Ao estudante amparado na forma da lei, e de acordo com a regulamentação interna 

específica, será permitido o regime de exercícios domiciliares.   

 Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo dependerá da apresentação de 

atestado médico e deferimento do Diretor Geral da Faculdade. 

 

Art. 133 O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por 

meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderá ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a legislação e normas 

vigentes. 

 

CAPÍTILO VI 

Dos Estágios Supervisionados 
 

Art. 134 O Estágio Supervisionado, quando integrante do currículo do curso, consta de 

atividades de prática profissional, exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo 

empregatício. 

 Parágrafo único. Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do 

Estágio Supervisionado, prevista no currículo do curso, nela podendo-se incluir as horas 

destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades. 

 

Art. 135 O Estágio Supervisionado é regulamentado pelo Colegiado de cada curso, 

acompanhado e supervisionado pelo Coordenador de Estágio, de acordo com as legislações 

educacionais específicas. 

CAPÍTULO VII 
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Dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
 

Art. 136 O Trabalho de Conclusão de Curso  ̶ TCC consiste em um texto elaborado sob a 

orientação de um professor e deve abordar temas relacionados às disciplinas que integram a área 

de conhecimento de cada curso. 

 Parágrafo único. Cabe ao Conselho Diretor estabelecer normas que regulamentem o 

Trabalho de Conclusão de Curso na IES. 

 

 

TÍTULO VI 

Da Comunidade Acadêmica  

 

CAPÍTULO I 

Do Corpo Docente 
 

Art. 137 O Corpo Docente da FAFIC é constituído por profissionais que exercem atividades 

relacionadas ao ensino, extensão e pesquisa, bem como à administração e gestão acadêmicas. 

 

Art. 138 Os professores serão contratados pela Faculdade na forma da Consolidação das 

Leis do Trabalho e demais legislações em vigor, observados os critérios e normas do Estatuto da 

Mantenedora, deste Regimento e do Plano de Carreira Docente da IES. 

 § 1º A contratação de que trata o caput deste artigo obedecerá aos regimes de trabalho 

integral, parcial e horista. 

 § 2º A título eventual e por tempo determinado, a Faculdade poderá dispor do concurso de 

professores-visitantes e de professores-colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta 

temporária de docentes integrantes da carreira. 

 

Art. 139 A admissão de professor será feita mediante seleção, observados os seguintes 

critérios: 

I- Além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por ele 

lecionada; 

II- Constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou 

afim àquela a ser lecionada. 

Parágrafo único. Os demais critérios para a admissão de professor são os constantes do 

Plano de Carreira Docente e os fixados pelo MEC. 

 

 Art. 140  No exercício da docência, além dos direitos previstos na legislação trabalhista e 

de ensino, é assegurado ao professor: 

I- Usufruir dos benefícios e incentivos de titulação, produção científica ou cultural; 

II- Ser promovido, na forma da regulamentação constante do Plano de Carreira 

Docente da Instituição; 

III- Dispor de condições adequadas para a realização de trabalho eficaz e produtivo; 

IV- Dispor do material didático necessário para cumprir a programação e para ministrar 

os conteúdos sob sua responsabilidade; 

V- Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos da Faculdade. 
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Art. 141  São atribuições do professor: 

I- Respeitar, acatar e difundir os princípios filosóficos e educacionais da FAFIC; 

II- Observar o regime acadêmico/disciplinar da Instituição e zelar pelo bom nome da 

mesma, em todas as suas atividades, dentro e fora da IES; 

III- Prestar testemunho pessoal de vida, integridade, coerência ética e moral e demais 

características próprias do educador; 

IV- Elaborar e atualizar o Plano de Ensino de sua disciplina, submetendo-o, dentro do 

prazo estipulado, à aprovação da Coordenação do Curso a que está vinculado; 

V- Ministrar o ensino de sua disciplina, de acordo com o melhor critério didático e 

ético, cumprindo integralmente o conteúdo programático e a carga horária; 

VI- Responder pela ordem na turma em que estiver lecionando, pelo uso do material e 

pela sua conservação; 

VII- Registrar, no Diário de Classe, o conteúdo desenvolvido nas aulas e o resultado das 

atividades avaliativas; 

VIII- Controlar e registrar a frequência dos alunos no Diário de Classe; 

IX- Entregar, na Coordenação do Curso, o Diário de Classe devidamente preenchido, 

no prazo estabelecido pela Instituição; 

X- Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento acadêmico; 

XI- Entregar os resultados das atividades avaliativas parciais, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias letivos, após a sua realização; 

XII- Entregar os resultados dos exames de reposição, no prazo máximo de 3 (três) dias 

úteis, após a sua realização; 

XIII- Publicar os resultados do exame final, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após 

a sua realização; 

XIV- Entregar, na Coordenação do Curso, as atas das atividades avaliativas aplicadas, 

com os devidos resultados; 

XV- Produzir e executar projetos de extensão e pesquisa; 

XVI- Participar de treinamentos, aperfeiçoamentos e demais programas de formação 

oferecidos pela IES, para o seu desenvolvimento profissional; 

XVII- Participar da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e do Projeto Pedagógico 

Institucional da Faculdade; 

XVIII- Tomar parte nas reuniões e trabalhos dos Órgãos Colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

XIX- Apresentar, até quinze dias após o encerramento do semestre, relatório de suas 

atividades docentes, conforme formulário fornecido pela Coordenação de Curso; 

XX- Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento, ou 

que venham a ser determinadas por quem de direito. 

 

 Art. 142 Na eventualidade de sua ausência em aula a ser por si ministrada, além de 

comunicá-la à Coordenação do Curso, deverá prover, com anuência da Coordenação, a própria 

substituição por docente que ministra aulas no curso e programar a reposição. 

 

 Art. 143 É passível de demissão, por justa causa, o professor que, em reincidência e sem 

motivo aceito como justo, deixar de cumprir o Plano de Ensino de sua disciplina ou de integralizar 

a carga horária da mesma, de conformidade com as sanções disciplinares regimentais. 
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CAPÍTULO II 
Do Corpo Discente 

 

Art. 144 Constituem o Corpo Discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos 

especiais. 

 § 1º Aluno regular é aquele matriculado em Curso de Graduação ou de Pós-Graduação, 

admitido mediante Processo Seletivo. 

 § 2º Aluno especial é aquele inscrito em curso de aperfeiçoamento, de extensão ou em 

disciplinas isoladas. 

 

Art. 145 São direitos do discente: 

I- Usufruir do ensino e dos benefícios de caráter educacional, recreativo e social 

ofertados pela Faculdade; 

II- Utilizar os serviços administrativos e técnicos da IES; 

III- Votar e ser votado nas eleições dos órgãos de representação estudantil; 

IV- Participar dos Órgãos Colegiados, na forma estabelecida neste Regimento; 

V- Concorrer a prêmios, na forma regulada por editais específicos; 

VI- Participar do Processo Seletivo para o benefício de bolsas, estabelecido em 

Resolução específica; 

VII- Ser atendido pelos programas destinados à categoria; 

VIII- Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos da Instituição. 

 

 Art. 146 Constituem deveres do discente: 

I- Frequentar as aulas e participar das demais atividades curriculares, contribuindo 

efetivamente para o seu aproveitamento; 

II- Efetuar o pagamento dos encargos educacionais nos prazos fixados; 

III- Observar o regime acadêmico e disciplinar e comportar-se, no âmbito da 

Faculdade, de acordo com os princípios éticos condizentes; 

IV- Respeitar os princípios filosóficos e educacionais que norteiam a Instituição; 

V- Respeitar a Direção, os docentes, o corpo técnico administrativo, o pessoal de 

apoio, os demais membros do corpo discente, e tratá-los com a devida urbanidade; 

VI- Apresentar-se, nas aulas e nas demais atividades acadêmicas, vestido de forma 

adequada; 

VII- Zelar pelo patrimônio da Faculdade e da Mantenedora. 

 

Art. 147 É vedado ao discente: 

I- Promover campanhas, vendas, coletas ou distribuir panfletos de qualquer natureza 

ou finalidade, sem a prévia autorização do Diretor Geral; 

II- Utilizar-se de meios fraudulentos nas atividades avaliativas; 

III- Utilizar, durante a aplicação de atividades avaliativas, qualquer tipo de aparelho 

eletrônico ou de comunicação; 

IV- Promover tumultos, provocá-los ou deles participar; 

V- Trazer para a Faculdade materiais explosivos, bebidas alcoólicas ou quaisquer 

substâncias alucinógenas, entorpecentes ou congêneres; 

VI- Trazer para as dependências da Faculdade publicações ou objetos estranhos ao 

estudo ou que representem quaisquer riscos, mesmo que potenciais, para a integridade física das 

pessoas. 
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Art. 148  O corpo discente está organizado através de suas entidades representativas. 

I- No âmbito da FAFIC, pelo Diretório Central dos Estudantes    ̶ DCE; 

II- No âmbito de cada Curso de Graduação, pelo Diretório Acadêmico    ̶ DA.  

 § 1º Os órgãos de representação estudantil são regidos por estatutos próprios, elaborados e 

aprovados nos termos da legislação vigente. 

 § 2º A representação discente tem por objetivo promover a cooperação da comunidade 

acadêmica e o aprimoramento da Faculdade, vedadas as atividades de natureza político-partidária, 

bem como a participação em entidade alheia à Faculdade. 

 § 3º A diretoria dos órgãos de representação estudantil será eleita nos termos de seus 

ordenamentos. 

 § 4º Compete aos órgãos de representação discente, nos termos deste Regimento, indicar 

os seus representantes, com direito a voto, nos Órgãos Colegiados da Faculdade, vedada a 
acumulação. 

 § 5º Aplicam-se aos representantes estudantis, nos Órgãos Colegiados, as seguintes 

disposições: 

 a) Somente poderá exercer representação estudantil aluno regularmente matriculado e em 

conformidade com o que prescreve o estatuto do órgão; 

 b) A diretoria do órgão de representação máxima estudantil, ao término de cada gestão, 

deverá prestar conta à Direção da Faculdade, direta ou indiretamente, dos recursos por ela 

repassados. 

 

Art. 149 A Faculdade pode instituir o exercício da monitoria, nele admitindo alunos 

regulares, selecionados conforme edital específico. 

 § 1º A monitoria não implica vínculo empregatício com a Faculdade e será exercida na 

forma da legislação pertinente e sob a orientação de um professor, vedada a utilização de monitor 

para ministrar aulas teóricas ou práticas, correspondentes à carga horária regular de disciplina 

curricular. 

 § 2º O exercício da monitoria é considerado título para ingresso no magistério da IES. 

 

 

CAPÍTULO III 

Do Corpo Técnico Administrativo e do Pessoal de Apoio 
 

Art. 150 O Corpo Técnico Administrativo é constituído por servidores que têm a seu cargo 

os serviços administrativos, necessários ao bom funcionamento da Instituição. 

 Parágrafo único. A Faculdade zelará pela manutenção de padrões de seleção e condições 

de trabalho condizentes com sua natureza de Instituição Educacional, assim como pela oferta de 

oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários. 

  

 Art. 151 O Pessoal de Apoio é constituído por servidores que desempenham as funções de 

vigilância, segurança e serviços de transporte, limpeza, manutenção, alimentação e outras 

pertinentes à categoria. 

 Parágrafo único. De acordo com a necessidade a Direção da FAFIC poderá optar pela 

terceirização dos serviços de apoio.  
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 Art. 152 As normas de admissão e relações de trabalho, assim como os direitos e deveres 
dos servidores serão definidos de conformidade com a legislação em vigor e regulamentos 

próprios  da IES. 

 

 Art. 153 Os servidores não-docentes são contratados pela FAFIC segundo o regime das 

leis trabalhistas e demais legislações em vigor, observados os critérios e normas do Estatuto da 

Mantenedora, deste Regimento e do Plano de Carreira da IES. 

TÍTULO VII 

Do Regime Disciplinar 

 

CAPÍTULO I 
Do Regime Disciplinar Geral 

 

Art. 154  Os membros do Corpo Docente, Discente, Técnico-administrativo e do Pessoal 

de Apoio, ao firmarem qualquer contrato com a IES, assumem o compromisso formal de respeito 

aos princípios éticos que a regem, à dignidade acadêmica, às normas contidas neste Regimento, no 

Estatuto da Entidade Mantenedora e em qualquer regulamento ou legislação complementar, 

devidamente aprovados pelos órgãos deliberativos e normativos da Instituição, assim como as 

decorrentes dos atos executivos que deles emanarem. 

§ 1º Constitui infração disciplinar o não atendimento ou a transgressão do compromisso a 

que se refere o presente artigo. 

§ 2º Ao infrator será sempre assegurado o direito de ampla defesa. 

 

CAPÍTULO II 

Do Corpo Docente 
 

Art. 155 Aos membros do Corpo Docente poderão ser aplicadas as seguintes sanções 

disciplinares: 

I- Advertência, por: 

a) Inobservância 

às normas estabelecidas pela Faculdade; 

b) Faltas 

reiteradas às aulas e atividades relacionadas às suas disciplinas. 

II- Repreensão por reincidência nas faltas previstas no inciso I. 

III- Suspensão, com perda de vencimentos, por: 

a) Reincidência, 

após a repreensão, nas faltas previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso I; 

b) Por não 

cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária das disciplinas a seu 

encargo.  

IV- Demissão, após a suspensão, por reincidência nas faltas previstas no inciso III, 

configurando-se, na forma da lei, como abandono de emprego. 

 

Art. 156 A aplicação das sanções citadas neste artigo será por escrito, observando-se o 

seguinte procedimento: 

I- A advertência compete ao Coordenador do Curso; 

II- A repreensão e suspensão competem à Diretoria da Faculdade; 
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III- A demissão ficará a cargo do Diretor Geral, ouvido o Conselho Diretor, podendo 
ou não ser precedida de processo administrativo, durante o qual o indiciado ficará afastado do 

magistério. 

 § 1º As sanções disciplinares serão impostas de acordo com a gravidade da falta, 

considerados os antecedentes do professor e as circunstâncias do fato, apurados por meio hábil em 

que se assegura ampla defesa.  

 §2º Da aplicação das penas de advertência, repreensão e suspensão, assim como de demissão, 

caberá recurso ao Conselho Diretor, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação ou 

comunicação do ato. 

 

CAPÍTULO III 
Do Corpo Discente 

 

Art. 157 Aos que compõem o Corpo Discente poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades disciplinares: 

I- Advertência, por: 

a) Inobservância às normas que regem a Faculdade; 

b) Atos lesivos à imagem e à honra da IES, dentro ou fora dela. 

II- Repreensão, por: 

a) Reincidência 

nas faltas previstas no inciso I; 

b) Fraude na 

execução de provas e de outras atividades avaliativas. 

III- Suspensão, por: 

a) Reincidência 

nas faltas previstas no inciso II; 

b) Incidência nas 

faltas previstas no inciso II, quando estas forem de natureza grave; 

c) Desrespeito à 

IES, Direção, Professores, Funcionários da Faculdade e demais membros do Corpo 

Discente. 

IV- Exclusão, por: 

a) Reincidência 

nas faltas previstas no inciso III; 

b) Casos 

disciplinares graves, a critério do Diretor Geral, ouvida a Diretoria. 

 

            Art. 158 A aplicação das sanções citadas neste artigo será por escrito, observando-se o 

seguinte procedimento: 

I -  A advertência compete ao Coordenador de Curso; 

II-  A repreensão e a suspensão são de competência da Diretoria da IES; 

III- Ao Diretor Geral cabe a aplicação da penalidade de exclusão, ouvida a Diretoria. 

 Parágrafo único. Da aplicação das penalidades a que se refere o presente artigo, caberá 
recurso à instância superior, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação ou 

comunicação do ato. 
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CAPÍTULO IV 
Do Corpo Técnico Administrativo e do Pessoal de Apoio 

 

 Art. 159 Aos membros do Corpo Técnico Administrativo e do Pessoal de Apoio aplicam-se 

as penalidades disciplinares previstas na legislação trabalhista e, bem assim, as configuradas neste 

Regimento para o Corpo Docente, naquilo que lhes for aplicável. 

 Parágrafo único. A aplicação das penalidades disciplinares ao Corpo Técnico 

Administrativo e do Pessoal de  Apoio é de competência do Diretor Geral. 

 

 Art. 160 As formas e razões de aplicação das penalidades descritas neste título serão 

definidas em legislação específica. 

 

TÍTULO VIII 

Dos Títulos e Dignidades Acadêmicas 
 

Art. 161 Aos alunos que concluírem o Curso de Graduação será conferido o respectivo grau 

e o diploma correspondente. 

 

Art. 162 A Colação de Grau, ato oficial e de caráter obrigatório, terá lugar em sessão 

pública e solene, em data previamente fixada no Calendário Letivo da Instituição. 

 Parágrafo único. Do ato de Colação de Grau será lavrado termo, assinado pelo Diretor 

Geral, pelos graduados, pelas autoridades presentes à solenidade e pelo Secretário Geral da 

Instituição. 

 

Art. 163 Os concluintes que deixarem de colar grau, solenemente, poderão fazê-lo em 

sessão extraordinária, mediante requerimento com exposição de motivos e pagamento de taxa 

correspondente.  

Parágrafo único. A Colação de Grau Extraordinária dar-se-á em data, local e hora 

previamente estabelecidos pelo Diretor Geral da Faculdade. 

 

Art. 164 Aos alunos que obtiverem aproveitamento e frequência em cursos de pós-

graduação, atualização, aperfeiçoamento, treinamento profissional e extensão a Faculdade 

expedirá os correspondentes certificados. 

 

Art. 165 A Faculdade poderá conferir títulos honoríficos: 

I- De Professor Emérito, a seus docentes aposentados que tenham alcançado posição 

eminente no ensino e na pesquisa; 

II- De Professor Honoris Causa, a professores, cientistas e personalidades ilustres que, 

não pertencendo ao seu quadro, tenham prestado relevantes serviços à humanidade, ao país e à 

FAFIC; 

III- De Benemérito, a pessoas que hajam beneficiado, de maneira significativa, a IES; 

IV- De Honra ao Mérito, a pessoas que se distingam pelo seu trabalho e colaboração 

junto à Faculdade. 

  Parágrafo único. A entrega dos títulos será feita em solenidade pública. 

 

TÍTULO IX 

Dos Serviços Administrativos e de Apoio 
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Art. 166 Integram os serviços administrativos e de apoio da Faculdade: 

I. A Secretaria Geral; 

II. A Biblioteca; 

III. A Coordenação de Setores Administrativos e Serviços Gerais. 

 

CAPÍTULO I 

Da Secretaria Geral 

 

 Art. 167 A Secretaria Geral é o órgão de apoio à Diretoria e às Coordenações de Curso, 

nos assuntos da vida acadêmica, e estará a cargo de um profissional designado pelo Diretor Geral. 

 

 Art. 168 São funções do Secretário Geral: 

I- Organizar os serviços da Secretaria, concentrando nela a escrituração da Faculdade 

que deverá estar, rigorosamente, atualizada e conferida; 

II- Organizar o arquivo, assegurando a preservação dos documentos acadêmicos e 

atendendo, prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimento de interessados; 

III- Comparecer às reuniões do Conselho Diretor e da Congregação, lavrando os 

respectivos termos; 

IV- Redigir e fazer expedir a correspondência oficial da Instituição; 

V- Redigir e subscrever os editais de processos seletivos e de matrícula; 

VI- Organizar e manter atualizada a legislação de interesse da Instituição; 

VII- Assinar, juntamente com o Diretor Geral, documentos acadêmicos que exijam a 

sua assinatura; 

VIII- Coordenar e supervisionar os serviços da Secretaria Geral, fazendo a distribuição 

equitativa dos trabalhos pelos auxiliares; 

IX- Apresentar à Diretoria, em tempo hábil, todos os documentos que devam ser 

visados e assinados; 

X- Fazer o encaminhamento dos Históricos Escolares dos alunos transferidos para 

outra Instituição de Ensino Superior; 

XI- Fornecer a alunos egressos qualquer documento relacionado à sua vida acadêmica; 

XII- Fornecer ao Setor de Finanças e Recursos Humanos a frequência de profissionais 

técnicos administrativos e do pessoal de apoio, para a confecção de folha de pagamento; 

XIII- Secretariar as solenidades de Colação de Grau e de outros atos formais da 

Instituição; 

XIV- Conduzir a tramitação de documentos e expedir Certidões e Diplomas; 

XV- Encaminhar à Tesouraria, no início de cada semestre letivo e através de 

Memorando, o quadro geral da oferta de disciplinas, professores ministrantes e sua carga horária; 

XVI- Fazer o registro de processos institucionais no Protocolo Geral; 

XVII- Exercer outras atividades inerentes ao cargo que lhe sejam atribuídas pelo Diretor 

Geral. 

 Parágrafo único. Em suas faltas ou impedimento, o Secretário Geral será substituído pelo 

Secretário Adjunto, designado pelo Diretor Geral.  

 

CAPÍTULO II 

Da Biblioteca 
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 Art. 169 A  Biblioteca da FAFIC, organizada em sistema, constitui órgão de suporte aos 
planos  e  programas  acadêmicos da Instituição, de estímulo ao ensino, à extensão e à pesquisa 

bibliográfica e científica. 

 

 Art. 170 São funções do Bibliotecário: 

I- Cumprir e fazer cumprir o Regulamento da Biblioteca; 

II- Dirigir a Biblioteca e zelar pela manutenção e conservação do seu patrimônio; 

III- Organizar e catalogar o acervo bibliográfico que se encontra sob a sua guarda; 

IV- Elaborar levantamentos estatísticos para avaliação dos serviços prestados, e emitir 

relatórios semestrais a serem encaminhados à Diretoria; 

V- Organizar e supervisionar todos os trabalhos técnicos da Biblioteca, fazendo a 

distribuição equitativa das atividades pelos auxiliares; 

VI- Orientar os auxiliares sobre o controle de entrada e saída dos usuários da Biblioteca, 

assim como sobre sua postura dentro do recinto; 

VII- Prestar toda e qualquer informação aos usuários e auxiliá-los na localização do 

material bibliográfico; 

VIII- Coordenar as atividades técnicas e rotineiras da Biblioteca, além de planejar e 

executar projetos de divulgação e adequação de seus produtos e serviços; 

IX- Elaborar planilha orçamentária para cada semestre letivo; 

X- Propor celebrações de convênios com Bibliotecas de outras instituições; 

XI- Exercer outras atividades inerentes ao cargo que lhe sejam atribuídas pelo Diretor 

Geral. 

 

CAPÍTULO III 

Da Coordenação de Setores Administrativos e Serviços Gerais 

 

Art. 171 A Coordenação de Setores Administrativos e Serviços Gerais da FAFIC, ligada 

diretamente à Direção Geral, planeja, apoia e gerencia as atividades administrativas e os serviços 

gerais, cabendo-lhe exercer as seguintes atribuições: 

I- Supervisionar e orientar os serviços de vigilância, manutenção e pequenos reparos 

prediais; 

II- Responsabilizar-se pelas compras para os setores a ela vinculados; 

III- Preparar, com o auxílio do Setor de Finanças e Recursos Humanos, a escala de 

férias dos servidores da FAFIC, submetendo-a à apreciação do Diretor Geral; 

IV- Manter contato permanente com a Direção Geral para tratar dos assuntos relativos 

à aquisição e alienação de materiais e equipamentos; 

V- Requisitar a presença de técnicos ou peritos por ocasião do recebimento de 

materiais e equipamentos, quando estes exigirem exames qualitativos; 

VI- Estabelecer parceria com outros setores, visando otimizar e resolver problemas de 

subutilização de equipamentos e materiais; 

VII- Requisitar, junto aos órgãos competentes, a elaboração de cronograma para a 

efetivação de compras; 

VIII- Organizar e supervisionar todo o sistema de limpeza das dependências físicas 

utilizadas pela Faculdade; 

IX- Zelar pela higienização e condições de sanidade das dependências da IES, bem 

como pela sua apresentação visual adequada e favorável ao ambiente de educação e ensino; 
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X- Zelar pelo máximo aproveitamento dos materiais de limpeza e de expediente, e 
racionalizar seu consumo; 

XI- Manter os estoques de almoxarifado sob rigoroso controle e condições de 

conservação. 

 § 1º Estão vinculados à Coordenação de Setores Administrativos e Serviços Gerais os 

Laboratórios de Informática, o Laboratório de Multimeios, a Recepção, os Serviços Gerais, o 

Serviço de Limpeza e o Serviço de Vigilância. 

 § 2º Os serviços administrativos e gerais da Faculdade terão sua estrutura organizacional 

fixada em legislação própria. 

 

 

 

TITULO X 

Das Relações com a Entidade Mantenedora 
 

Art. 172 A Fundação de Ensino Superior de Cajazeiras – FESC, Entidade Mantenedora, é 

responsável pela Faculdade perante as autoridades públicas e a sociedade em geral, incumbindo-

lhe tomar medidas necessárias ao seu bom funcionamento, assim como concedendo-lhe 

autonomia acadêmica e administrativa,  respeitados os limites da lei e deste Regimento. 

 

Art. 173 Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento das 

atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu patrimônio 

ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros e de custeio. 

§ 1º  À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira da Faculdade, 

podendo delegá-la, no todo ou em parte, ao Diretor Geral por ela nomeado. 

§ 2º As decisões de qualquer órgão da administração da Faculdade que, direta ou 

indiretamente, importem em aumento de despesas ou de encargos não previstos na proposta 

orçamentária para cada exercício, dependerão de prévia aprovação da Entidade Mantenedora. 

§ 3º Compete exclusivamente à Entidade Mantenedora a autorização para contrair 

obrigações não previstas em orçamento, ou que excedam os limites da respectiva provisão 

financeira da IES. 

 

TÍTULO XI 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 174 As disposições do presente Regimento Interno poderão ser complementadas por 

Resoluções do Conselho Diretor, ou através de Portaria baixada pelo Diretor Geral, conforme as 

competências e a natureza das decisões. 

 

Art. 175 A estrutura administrativa da Faculdade, definida neste Regimento, bem como a 

organização e composição de seus órgãos e colegiados terão sua implementação gradativa, na 

medida das possibilidades reais e exigências de melhor funcionamento. 

 §1º Compete ao Diretor Geral, sem descumprimento ao presente Regimento, a gradativa 
implementação de que trata o caput deste artigo.  

§2º As modificações e implementações deste Regimento serão submetidas à apreciação do 

Presidente da Mantenedora. 
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Art. 176 São proibidas a suspensão de atividades avaliativas, a retenção de documentos 
acadêmicos, inclusive os de transferência, e a aplicação de quaisquer outras penalidades 

pedagógicas por motivo de inadimplência. 

 

 Art. 177 A FAFIC pode, ainda, cobrar taxas e emolumentos adicionais por inscrições, 

emissão de certificados, históricos escolares, certidões, declarações, planos de ensino, segunda via 

de diplomas (quando solicitado com a utilização de papel ou tratamento gráfico especial) e outros, 

cujos valores obedecerão às normas fixadas pelas autoridades competentes da Instituição. 

 

  Art. 178 O ato da matrícula importa, para o matriculado, em compromisso de respeitar e 

acatar as leis, estatutos, regulamentos e regimento, decisões, resoluções, bem como a autoridade 

dos órgãos administrativos que constituem a IES. 

 Parágrafo único. Aplicam-se a todos aqueles que forem investidos de funções 

administrativas os compromissos dispostos neste artigo. 

 

Art. 179 Publicação alguma que envolva a responsabilidade da Faculdade poderá ser feita 

sem autorização prévia do Diretor Geral. 

 

Art. 180 A FAFIC abster-se-á de promover ou autorizar, por quaisquer de seus órgãos, 

manifestações de caráter político-partidário que possam, com sua realização, comprometer o 

exercício pleno e normal de suas funções pedagógicas, acadêmicas, científicas, culturais e 

administrativas. 

 

Art. 181 Qualquer membro de Órgão Colegiado da Faculdade que, sem motivo aceito como 

justo, deixar de comparecer a três sessões consecutivas, será passível de sanção disciplinar, nos 

termos deste Regimento e de legislação específica. 

 Parágrafo único. O Diretor Geral e Vice-Diretores também serão passíveis de sanção 

disciplinar, se deixarem de comparecer à Faculdade durante quinze dias consecutivos, sem 

justificação. 

 

Art. 182 Das decisões dos órgãos e colegiados caberá recurso às instâncias imediatamente 

superiores, conforme as disposições presentes neste Regimento e no Estatuto da Mantenedora. 

 

Art. 183 Os casos omissos neste Regimento serão regulamentados por legislação interna 

específica. 

 

Art. 184  Este Regimento entrará em vigor após sua aprovação.
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