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TÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, OBJETIVOS E FINALIDADES

Art. 1º. A Faculdade Europeia de Administração e Marketing doravante designada,
FEPAM, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Jaboatão dos
Guararapes - Estado de Pernambuco, constitui estabelecimento isolado de ensino
superior, mantida pela Ensigest Brasil LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com
sede e foro na cidade de Recife, registrada na forma da lei.
Art. 2º. A FEPAM tem por missão “ Transformar em projetos rentáveis, momentos de
desenvolvimento humano”.

Art. 3º A FEPAM , tem por objetivo promover o saber nas diversas áreas da ciências
sociais propondo-se:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive;
IV- promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
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VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica,
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis
escolares.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
Dos órgãos e seus funcionamentos
Art. 4º. A administração da FEPAM é estabelecida pelos seguintes órgãos:
§ 1º Órgãos da Administração Superior:
I)

Conselho Superior (CONSUP)

II) Diretoria-Geral
III) Coordenadoria Acadêmica
IV) Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NUPESQ)
V) Núcleo Docentes Estruturantes (NDE)
VI) Comissão Própria de Avaliação (CPA)
VII) Colegiado do Curso
VIII) Núcleo de Apoio ao Discente (NAE)
§2º Órgãos de Apoio Complementares
I) Secretária Acadêmica
II) Biblioteca
III) Laboratório

CAPÍTULO II
Do Conselho Superior (CONSUP)
Art. 5º. O Conselho Superior (CONSUP), órgão máximo de natureza normativa,
deliberativa, consultiva, jurisdicional de políticas e procedimentos, administrativa,
disciplinar, de natureza didático-científica da Faculdade Europeia –FEPAM, é constituído
pelos seguintes membros:
I - Diretor Geral, seu presidente;
II – Representante da Entidade Mantenedora;
III – Coordenador (a) Acadêmico (a);
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IV- Representante do corpo docente;
V – Representante do corpo discente;

Art. 6º. Compete ao Conselho Superior da FEPAM:
I - aprovar o Regimento da Faculdade com seus respectivos anexos e suas alterações,
submetendo-o à Mantenedora e ao órgão competente do Ministério da Educação;
II - aprovar o plano anual de atividades da Faculdade;
III - apreciar e aprovar o relatório anual da Diretoria;
IV - aprovar a proposta de orçamento anual e o plano de aplicação dos recursos
orçamentários apresentados pelo Diretor;
V - deliberar, sobre a criação, implantação, modificação e extinção de cursos e
programas de graduação, de pós-graduação, sequenciais, de extensão e outros, nos termos
da legislação em vigor encaminhando para posterior aprovação pelos órgãos competentes;
VI - deliberar, em instância final, sobre o projeto pedagógico dos cursos e suas
modificações;
VII - fixar o calendário acadêmico;
VIII - regulamentar a realização do processo seletivo;
IX - fixar diretrizes e políticas de funcionamento dos estágios supervisionados;
X - regulamentar o Programa de Monitoria Acadêmica e os processos de transferência;
XI - fixar normas complementares a este Regimento, relativas ao controle acadêmico e
ao registro da atividade acadêmica dos cursos ministrados;
XII - regulamentar o processo de seleção de professores para a contratação pela
Mantenedora;
XIII - deliberar sobre políticas de aperfeiçoamento e de avaliação de desempenho
docente;
XIV - deliberar sobre normas e instruções para o processo de avaliação institucional;
XV - decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;
XVI - autorizar acordos e convênios propostos pela Mantenedora, a serem firmados com
entidades e instituições nacionais ou estrangeiras, que envolvam o interesse da Faculdade;
XVII - deliberar sobre a criação, modificação ou extinção de órgãos administrativos, de
apoio ou suplementares;
XVIII - manifestar-se sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pela Diretoria
ou pelas coordenações de curso;
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XIX - decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria
didático-científica e disciplinar;
XX - sugerir e aprovar medidas que visem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das
atividades da faculdade;
XXI - exercer outras atribuições previstas na legislação e neste Regimento.

Parágrafo único - O CONSUP reúne-se uma vez por Semestre, ordinariamente e,
extraordinariamente, tantas vezes quantas forem necessárias, por convocação do seu
Presidente.
CAPÍTULO III
Diretoria Geral
Art. 7º. - A Diretoria Geral, órgão executivo da administração superior da FEPAM, é
constituída por um Diretor Geral, auxiliado por um Diretor Acadêmico e um Diretor
Administrativo, nomeados e empossados pelo Presidente da Entidade Mantenedora.
§ 1º - O mandato do Diretor Geral é de quatro anos, podendo ser reconduzido.
§ 2º - No caso de ausência ou impedimentos temporários ou vacância do cargo de Diretor
Geral, suas funções são exercidas pelo Diretor Acadêmico.

Art. 8º. -São atribuições do Diretor Geral:
I – Garantir a qualidade dos serviços prestados pela Instituição;
II- elaborar o plano de atividades da Faculdade, juntamente com as coordenações de
curso, e submetê-lo à aprovação do Conselho Superior;
III - autorizar publicações sempre que estas envolvam responsabilidade da Faculdade;
IV - Representar a FEPAM, interna e externamente, em juízo ou fora dele, no âmbito de
suas competências ou por delegação da Entidade Mantenedora;
V - Promover, conjuntamente com os Diretores Acadêmico e Administrativo, a
execução, integração e harmonização de todas as atividades da instituição;
VI - Zelar pela fiel observância da legislação educacional, dos regulamentos e demais
atos normativos;
VII - Convocar e presidir o CONSUP, com direito a voz e voto, além do voto de
desempate;
VIII - Presidir quaisquer reuniões ou colegiados a que comparecer, com direito a voz e
voto;
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IX - Conferir graus e assinar os diplomas ou certificados de conclusão de cursos de
graduação, pós-graduação, ou outros de nível superior conjuntamente com
Diretor Acadêmico;
X - Propor a concessão de dignidades, prêmios e títulos honoríficos;
XI - Nomear e dar posse ao Coordenador de Curso, devidamente autorizado pela Entidade
Mantenedora;
XII - Escolher e nomear os titulares dos órgãos da administração da FEPAM, para
provimento dos cargos constantes do Plano de Cargos e Salários, ouvidos os órgãos
competentes;
XIII - Baixar Atos Normativos próprios e Resoluções dos colegiados que preside;
XIV - Estabelecer convênios, de um modo geral, sendo que os que possam produzir
despesas e/ou comprometimento da FEPAM, geradores de custos, devem ser submetidos
à Entidade Mantenedora, para a sua aprovação;
XV - Autorizar qualquer pronunciamento público ou publicação que envolva, de qualquer
forma, o nome da FEPAM;
XVI - Constituir e designar comissões de estudo e assessores para a Diretoria Geral ou
para o órgão colegiado superior;
XVII - Exercer o poder disciplinar, nos termos deste Regimento Geral;
XVIII - Administrar o orçamento da FEPAM;
XIX - Propor alterações e reformas neste Regimento Geral e em outros regulamentos,
para o bom funcionamento das atividades que disciplinam;
XX - Resolver, em caso de necessidade ou de urgência, os casos omissos, "ad
referendum" dos órgãos respectivos.

Art. 9º. O Diretor Geral pode pedir reexame de deliberação de órgão colegiado que
preside, até 10 (dez) dias, após a reunião em que houver sido tomada.
§ 1º - Encaminhado o pedido de reexame de uma deliberação, o Diretor Geral convocará
o colegiado para, em reunião que se realizará dentro do prazo de 15 (quinze) dias, dar
conhecimento ao órgão das razões do pedido;
§ 2º - A rejeição do ato do Diretor Geral, pela maioria de 2/3 (dois terços) dos votos dos
membros do colegiado, importa aprovação da decisão anterior, sem emendas;
§ 3º - Em qualquer caso, havendo rejeição do pedido de reexame do Diretor Gral, em
matéria que envolva assunto econômico-financeiro, há recurso "ex officio" para a
Entidade Mantenedora, sendo a decisão desta definitiva sobre a matéria.
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CAPÍTULO IV
Da Coordenação Acadêmica
Art. 10º. - A Coordenação Acadêmica é o órgão a cuja competência estão afetas a
execução das atividades didático-pedagógicas dos Cursos de Graduação e a fixação da
programação anual.

Art.11º. - O Coordenadoria Acadêmica será nomeado pelo Diretor Geral, para um
mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, ouvida a Mantenedora.

Art. 12º. - São atribuições da Coordenadoria Acadêmica:
I - fiscalizar a fiel execução do regime escolar, especialmente quanto ao cumprimento da
carga horária, ao desenvolvimento eficiente dos programas e à realização de atividades
docentes e discentes;
II - organizar e superintender os serviços administrativos do órgão;
III - atestar a frequência do pessoal da unidade;
IV - colaborar com a elaboração do Relatório Anual da FEPAM no que lhe compete, a
ser remetido à Diretoria Acadêmica;
V - propor ao Colegiado de Curso a contratação de professores para preenchimento de
vagas ou substituições eventuais;
VI - informar ao Departamento sobre assuntos de interesse ao desenvolvimento do
ensino;
VII - exercer o poder disciplinar, obedecendo as normas e critérios contidos neste
Regimento;
VIII - organizar e propor o Calendário Escolar, dentro das disponibilidades físicas e
didáticas visando ao oferecimento de condições materiais e técnicas favoráveis ao melhor
rendimento das atividades teóricas e práticas;
IX - articular o ensino e a pesquisa a partir da definição de linhas temáticas, de acordo
com orientações dos programas de Pesquisa e Pós-Graduação;
X - cumprir e fazer cumprir as diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores;
XI - adotar as providências necessárias para a integralização das disciplinas ao plano de
curso;
XII - exercer a supervisão didático-pedagógica do respectivo curso, zelando pela
qualidade do ensino e adequação do currículo;
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XIII - orientar a matrícula dos alunos;
XIV - acompanhar, em consonância com a Secretaria da Faculdade, o controle e a
integralização acadêmica curricular;
XV - adotar as medidas recomendadas para implementar o processo de avaliação do
curso, de acordo com as orientações emanadas da Comissão Permanente de Avaliação;
XVI - elaborar o Relatório Anual de Atividades em obediência a prazo fixado pela
Direção Geral;
XVII - colaborar na elaboração do Plano Anual de Trabalho;
XVIII - despachar os requerimentos de matrícula, trancamento, transferência,
equivalências e aproveitamento de estudos;
XX - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento, do Estatuto da
Mantenedora, bem como as deliberações dos órgãos colegiados;
XXI - sugerir o perfil profissiográfico do curso de formação profissional a ele
vinculado;
XXII - sugerir proposta do currículo pleno do curso, bem como as reformulações que
convierem;
XXIII - sugerir o conteúdo programático das disciplinas que constituem o currículo pleno
do curso;
XXIV - sugerir a lista de oferta de disciplinas em cada período letivo, observando o plano
curricular;
XXV - sugerir as diretrizes didático-pedagógicas do respectivo curso.
XXVI - exercer as demais funções que se relacionarem ao bom funcionamento do
respectivo curso de graduação;

CAPITULO V
Do Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão (NUPESQ)
Art. 13º. - O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPESQ) é um departamento da FEPAM
que tem como objetivo administrar o exercício das atividades de pesquisa e extensão da
IES, envolvendo discentes e docentes no processo de iniciação científica por meio da
produção individual ou coletiva de estudos em quatro áreas:
I)

Desenvolvimento Humano no Trabalho;

II)

Empreendedorismo;
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III)

Gestão de Negócios;

IV)

Finanças;

V)

Relações de Consumo.

Art. 14º. - O NUPESQ é integrado pelo Coordenador de Pesquisa, discentes, docentes e
instituições parceiras.

Art. 15º. - São atribuições do NUPESQ:
I – Fortalecer a Instituição como local de iniciação a produção, criação e
valorização do trabalho científico.
II – Propiciar o diálogo entre as áreas de conhecimento, incentivando projetos;
III – Incentivar pesquisas em áreas já consolidadas de conhecimento, bem como
estimular a produção em novas áreas.
IV – Criar condições para que os professores possam desenvolver-se como
pesquisador, elaborando projetos individuais ou coletivos, com o envolvimento do corpo
discente.
V – Definir as linhas prioritárias de pesquisa da Instituição.
VI – Racionalizar e agilizar a sistemática de tramitação dos projetos de pesquisa
que requeiram aprovação institucional para o pleito de recursos junto aos órgãos de
fomento.
VII – Integrar Ensino, Pesquisa e Extensão.
VIII – Instituir um programa de iniciação científica.
IX – Incentivar alunos de graduação a se engajarem em pesquisa.

Art. 16º. - A organização e administração da pesquisa serão de responsabilidade do
NUPESQ junto ao Núcleo Docente Estruturante – NDE da FEPAM.

CAPITULO VI
Do Núcleo de Docentes Estruturantes (NDE)
Art. 17º.- O Núcleo Docente Estruturante – NDE é órgão de coordenação didática, destinado a
elaborar e implantar a política de ensino, pesquisa e extensão e acompanhar a sua execução,
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ressalvada a competência dos Conselhos Superiores, possuindo caráter deliberativo e normativo
em sua esfera de decisão.

Art. 18º.- Criado pela Portaria Nº147, de 2 de fevereiro de 2007, sendo responsável pela
formulação do projeto pedagógico do curso – PPC, sua implementação e desenvolvimento,
composto por professores: a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; b)
contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso; e c)
com experiência docente.
Artigo 19. - A Formação do NDE é constituída conforme o inciso I do art. 6º da Lei Nº. 10.861
de 14 de abril de 2004, e o disposto no Parecer CONAES Nº 04, de 17 de junho de 2010:
I – ser constituído de no mínimo 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso;
II- ter pelo mens 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programa de
pós graduação stricto sensu.
III- ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo
menos 20% em tempo integral.
IV- assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a
assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso;

Art. 19º. - Compete ao Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso:
I – Estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico do Curso,
respeitada a política acadêmica aprovada pelo CONSUP;
II – Auxiliar o NUPESQ na fixação das linhas básicas de pesquisa;
III – Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do Curso;
IV – Elaborar a matriz curricular do Curso para aprovação pelo CONSUP;
V – Emitir pareceres das propostas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Curso;
VI – Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do Curso e suas respectivas
ementas, além de modificações dos programas para fins de compatibilização;
VII – Propor providências necessárias à melhoria qualitativa do ensino e sua gradual
transdisciplinaridade;
VIII – Participar do processo de seleção, permanência ou substituição de docentes para o
Curso;
IX – Promover a avaliação dos planos de trabalho nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão na forma definida no projeto de avaliação institucional;
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X – Regulamentar, para posterior aprovação pelo CONSUP, atividades de Estágios
Supervisionados, Atividades Complementares e Trabalhos de Conclusão de Curso –
TCC;
XI – Coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos e
outros materiais necessários ao Curso;
XII – Analisar e homologar o cronograma das atividades do Curso;
XIII – Assessorar o Coordenador em suas atribuições diretamente relacionadas ao Curso;
XIV – Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação;
XV – Sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa que entenda
necessárias ao desenvolvimento das atividades do Curso;
XVI – Avaliar o desempenho docente, discente, técnico-administrativo e da sociedade
civil organizada, aprovando em primeira instância os projetos da Comissão Própria de
Avaliação – CPA para posterior submissão ao CONSUP;
XVII – Auxiliar o NUPESQ na análise das propostas de pesquisa institucional
apresentado por docentes e alunos candidatos à iniciação científica;
XVIII – Incentivar a elaboração de programas de extensão na área de sua competência,
supervisionar a execução e avaliar seus resultados;
XIX – Promover a transdisciplinaridade do curso;
CAPITULO VII
Da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Art. 20º.- A Comissão Própria de Avaliação (CPA), instituída pela Lei 10.861 de
14/04/04, tem como atribuições a condução dos processos de avaliação internos da
Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP (Art.
11 da Lei 10.861/04).
Art. 21º. - A Comissão Própria de Avaliação é constituída por ato do dirigente máximo
da Instituição de Ensino Superior, assegurada a participação de todos os segmentos da
comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada à composição que
privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos, com mandato de dois anos e permitida
recondução, sendo possível revogação do mandato por ineficácia ou não
comprometimento, com substituição de acordo com as condições
Art. 22º. – São competências da Comissão Própria de Avaliação (CPA):
I - Acompanhar os processos de auto avaliação da instituição;
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II - Planejar, desenvolver e coordenar a supervisão da avaliação interna da faculdade;
III - Solicitar dos cursos os planos e metas;
IV - Avaliar o cumprimento dos objetivos e metas dos diversos cursos e da faculdade;
V - Dar ampla divulgação de todas as suas atividades no âmbito da CPA

Art. 23º. - Compete ao coordenador da CPA:
I - Elaborar o relatório anual de avaliação;
II - Convocar e presidir as reuniões;
III - Representar a Comissão, quando necessário;
IV - Elaborar as atas das reuniões;
V - Prestar informações aos membros da CPA sobre melhorias, apontadas anteriormente
como fragilidades, nas avaliações internas.

Art. 24º. -Compete aos membros da CPA:
I- Participar das reuniões, sempre que convocados;
II - Contribuir com discussões na busca de soluções para fragilidades institucionais,
quando houver;
III - Manter atualizado endereço, telefone e correio eletrônico, junto à Coordenação da
Comissão;
IV - Dar ampla divulgação de todas as suas atividades, no âmbito dos segmentos a que
representam.

CAPITULO VIII
Do Colegiado de Curso
Art. 25º. - O Colegiado de Curso é o órgão colegiado deliberativo, normativo e consultivo
da administração básica da FEPAM, coordenando as atividades didático-pedagógicas dos
cursos e programas oferecidos nesse nível.

Art. 26º. - O Colegiado de Curso é constituído pelos seguintes membros:
I – Coordenador (a) acadêmico, seu presidente;
II- Representantes do Corpo Docente, eleitos por seus pares, para mandato de um ano,
vedada a recondução imediata;
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V - Representante do corpo discente, indicado pelo NDE, para mandato de um ano,
vedada a recondução imediata.

Art. 27º. - Compete ao Colegiado de Curso:
I - Coordenar as atividades didático-pedagógicas dos cursos de graduação, pós-graduação
e outras;
II - Coordenar as atividades operacionais dos programas de ensino;
III - Aprovar os planos de ensino, ementas e programas das disciplinas ou atividades,
propostas pelos Departamentos;
IV - Encaminhar, com parecer indicando prioridades, a proposta de aquisição de material
bibliográfico e outros de apoio pedagógico, necessários às atividades das diferentes áreas
de atuação da FEPAM;
V - Estabelecer, observadas as normas gerais emanadas dos órgãos superiores, normas e
critérios para aproveitamento de estudos, equivalências de disciplinas, oferecimento de
cursos ou disciplinas em horários especiais;
VI - Dar parecer, quando solicitado, sobre:
a) Criação, modificação, transformação ou extinção de cursos, programas ou atividades;
b) Calendário escolar, horários de aula e outras atividades;
c) Relatórios do Curso;
d) Currículos plenos e suas alterações;
e) Planos de ensino dos cursos ou programas de pós-graduação e extensão;
f) Viabilidade acadêmica dos projetos de pesquisa ou extensão;
g) Quaisquer assuntos de natureza acadêmica;
VII - Deliberar, em sua instância, sobre recursos e representações de alunos, sobre
matéria de sua competência;
VIII - Colaborar na elaboração e atualização dos projetos pedagógicos dos cursos de
graduação, pós-graduação e outros;
IX - Exercer o poder disciplinar, no âmbito do Curso;
X - Colaborar com os demais órgãos da FEPAM para o bom desempenho das atividades
de ensino, pesquisa e extensão;
XI - Praticar atos por delegação de competência dos órgãos superiores ou que se incluam,
por sua natureza, no âmbito de sua competência e, ainda, os que lhe são atribuídos por
este Regimento Geral.
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Parágrafo único - O Colegiado de Curso reúne-se uma vez por trimestre, ordinariamente
e, extraordinariamente, tantas vezes quantas forem necessárias, por convocação do seu
Presidente.

CAPÍTULO IX
Do Núcleo de Apoio ao Discente (NAE)

Art. 28º. O Núcleo de Apoio ao Discente (NAE) é um órgão técnico, vinculado à Direção
Acadêmica e tem por finalidade colaborar com o desenvolvimento acadêmico e
profissional dos alunos e egressos, apoiar a sua permanência na FEPAM e potencializar
sua inserção no mundo do trabalho.
Art. 29º. O Coordenador do NAE será designado pela Direção Geral devendo ter titulação
compatível com a prevista para o cargo.
Art. 30º. O NAE é constituído por programas de apoio ao discente: Programa de
Monitoria, Apoio psicopedagógico (PAPsi), Programa de Apoio a Carreira com
capacitação profissional, Programa de Mérito Acadêmico, Oportunidades de Estágios e
Empregos, Programa de Acompanhamento ao Aluno Egresso, Empresa Júnior e
Programas de Bolsas.
Art. 31º. Compete ao NAE:
I-

Propiciar o desenvolvimento de carreira dos alunos por meio de ações de
aperfeiçoamento pessoal, intelectual e profissional;

II-

Fazer a mediação entre candidatos potenciais (alunos e ex-alunos) e agentes de
integração e empresas parceiras;

III-

Estabelecer parcerias entre a Faculdade e o mercado profissional, ampliando as
chances de empregabilidade de nossos alunos;

IV- Monitorar e apoiar a vida profissional dos alunos egressos;
V-

Promover ações de retenção de alunos, junto aos docentes e Coordenação de
Cursos;

VI- Promover aconselhamento no âmbito da carreira profissional, por meio de
coaching;
VII- Elaborar relatórios de desempenho dos alunos no mercado de trabalho e enviá-los
à Coordenação Acadêmica;
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VIII- Promover ações extraclasses de qualificação profissional como cursos, minicursos,
palestras, oficinas e outros;
IX- Promover e oferecer apoio psicopedagógico aos alunos;
X-

Identificar e avaliar as necessidades educacionais especiais dos discentes, em
colaboração com os professores e coordenadores de cursos;

XI- Manter em ordem o sistema de registro, comunicação, encaminhamentos e
relatórios sobre o andamento de todos os Programas desenvolvidos pelo NAE;
XII- Zelar pelo bom relacionamento com demais profissionais da FEPAM, mantendo
uma atitude crítica, de abertura e respeito em relação às diferentes visões do mundo;
XIII- Avaliar o desempenho e a satisfação discente, minimizando os níveis de evasão e
inadimplência;
XIV- Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos que abordem
assuntos relacionados ao processo ensino-aprendizagem;
XV- Participar ativamente do Planejamento Estratégico e monitorar objetivos, metas e
indicadores vinculados aos processos sob sua responsabilidade;
XVI- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela Coordenação
Acadêmica da FEPAM

Art. 32º. Observadas as normas gerais deste regimento o NAE obedecerá a regulamento
próprio.
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
CAPÍTULO I
Cursos e Programas
Art. 33º. Os programas de ensino assumem a forma de cursos, entendidos como
determinada composição curricular, integrando disciplinas e atividades exigidas para
obtenção de grau acadêmico, diploma profissional ou certificado. A FEPAM ministra as
seguintes modalidades de cursos:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham se classificado em processo seletivo interno ou que tenham prestado
a prova do Exame Nacional do Ensino Médio assegurando nota mínima para aprovação;
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II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;
III - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada
caso pela instituição de ensino.
Art. 34º. – As vagas totais de cada curso por semestre serão calculadas pelo total das
vagas anuais, expressas em ato regulatório, pelo seu tempo médio de integralização.

Art. 35º. Além dos cursos de graduação que correspondem a profissões regulamentadas
em lei, ou que possuam diretrizes curriculares definidos pela legislação em vigor,
a FEPAM pode criar outros, de qualquer nível, grau ou modalidade, para atender a sua
programação específica e às necessidades do seu meio sociocultural.

§ 1º - A autorização e o reconhecimento dos cursos e respectivas habilitações organizados
sob quaisquer formas, serão concedidas por tempo limitado, e renovados periodicamente
após processo regular de avaliação pelo Ministério da Educação.

§ 2º - Cada curso ou projeto pedagógico poderá ter coordenador específico, em função
das necessidades próprias, por designação do Diretor Geral, ouvidos os órgãos
competentes.

Seção I
Da Graduação
Art. 36º. Compreendem-se como cursos de graduação os bacharelados.

Art. 37º. Os cursos de graduação são organizados de forma que todos os seus
componentes curriculares possam ser atendidos cumprindo-se um tempo mínimo de
integralização, em correspondência ao previsto na legislação.

§ 1º Os prazos dos tempos de integralização mínimo, médio e máximo dos cursos estão
descritos no Projeto Pedagógico.
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§ 2º A duração de hora/aula será de acordo com a legislação em vigor.

Art. 38º. Caso o aluno não conclua o curso no prazo máximo de integralização, deverá
realizar novo processo seletivo e estará sujeito às mudanças de projeto pedagógico. Nesse
caso, poderá solicitar dispensa das disciplinas já cursadas, por meio de aproveitamento
de estudos.

Parágrafo único. A IES poderá conceder prorrogação do tempo máximo de
integralização ao aluno, por mais 50% do tempo mínimo, caso o estudante apresente
solicitação justificada que o analisará de acordo com o critério de flexibilidade curricular
e adequação às necessidades específicas do indivíduo.

Art. 39º. O Curso obedece a um Projeto Pedagógico próprio.

Parágrafo único. O Projeto Pedagógico é dinâmico e pode ser revisto e alterado, ao
longo do curso, em função das normas legais de ensino, da proposta pedagógica da
Faculdade, das necessidades do mercado de trabalho e de outros aspectos que se refiram
à melhoria de sua qualidade.

Seção II
Da Pós-Graduação
Art. 40º. Os cursos de pós-graduação lato sensu destinam-se a proporcionar formação
especializada, fortalecendo, no aluno, a capacidade para o desenvolvimento profissional
e pessoal.

Art. 41º. Os cursos de especialização e aperfeiçoamento, de caráter permanente ou
transitório, constituem categoria especial de formação pós-graduada, tendo por objetivo
o domínio científico ou técnico de uma área limitada do saber ou de uma profissão e
habilitam o certificado.

Art. 42º. Os cursos de especialização e aperfeiçoamento são organizados em forma de
projetos, contendo, no mínimo, os seguintes elementos:
I-

A organização e a regulamentação de funcionamento do curso;
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II-

A composição curricular, a discriminação das disciplinas e atividades obrigatórias
e eletivas para cada área de concentração;

III-

A relação completa dos professores que lecionarão no curso, com a indicação dos
títulos que os habilitam;

IV- A previsão orçamentária para o curso;
V-

O número de vagas e os critérios para seleção e matrícula.

Seção III
Da Extensão

Art. 43º. A FEPAM promove a extensão dos seus cursos, programas e serviços à
comunidade por meio de:
I - Cursos de extensão universitária, aprimoramento cultural, profissional e outros
congêneres;
II - Serviços especiais contratados com outras entidades ou grupos sociais;
III - Prestação de serviços a pessoas, órgãos públicos ou particulares;
IV - Ação comunitária de promoção ou assistência social;
V - Estágios;
VI - Estruturação de grupos de estudos e reflexão, de caráter paradidático, sobre os temas
atuais que preocupam a comunidade.

Parágrafo único. Cada um dos cursos a que se refere este artigo obedece à programação
própria em que são estabelecidas as condições de matrícula e seleção, além do
funcionamento e as exigências para obtenção de certificados.

TÍTULO IV
DO REGIME ESCOLAR
CAPÍTULO I
Do Ano Letivo
Art. 44º. O ano letivo, independente do ano civil, abrange, no mínimo, 200 (duzentos)
dias, distribuídos em 2 (dois) períodos letivos regulares, cada um com, no mínimo, 100
(cem) dias de trabalho acadêmico efetivo não computados os dias reservados aos exames
finais.
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§ 1º - É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação
à distância, conforme o art. 47, § 3º, da LDB.

§ 2º - O período letivo prolongar-se-á, sempre que necessário, para que se completem os
dias letivos previstos, bem como para o integral cumprimento do conteúdo e da carga
horária estabelecidos nos programas das disciplinas nele ministradas.

§ 3º - Entre os períodos letivos regulares, podem ser executados programas de ensino,
pesquisa e extensão, objetivando a utilização dos recursos materiais e humanos
disponíveis, obedecidos, quanto às disciplinas curriculares, aos conteúdos e duração
ficam fixados no Projeto Pedagógico do Curso.

Art.45º. As atividades acadêmicas são desenvolvidas de acordo com calendário escolar
elaborado semestralmente.

CAPÍTULO II
Do Processo Seletivo
Art. 46º. O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos,
em nível médio ou equivalente, e a classificá-los, dentro do estrito limite das vagas
oferecidas.

§ 1º - As vagas oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo órgão competente do
Ministério da Educação.

§ 2º - As inscrições para o processo seletivo são abertas em Edital, no qual constarão os
cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação
exigida para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e demais
informações úteis.

§ 3º - Na ocasião do anúncio previsto no edital a instituição tornará público:
a)

a qualificação do seu corpo docente em efetivo exercício no curso de graduação;
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b)

a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, tais como laboratórios,

computadores, acessos às redes de informação e acervo das bibliotecas;
c)

o

elenco

dos

cursos

reconhecidos

e

dos

cursos

em

processo

de

reconhecimento, assim como dos resultados das avaliações realizadas pelo Ministério da
Educação;
d)

o valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos e as normas de

reajuste aplicáveis ao período letivo a que se refere o processo seletivo.

Art. 47º. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de
escolaridade do ensino médio ou equivalente, sem ultrapassar este nível de complexidade
e deverá ser realizado articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino
do ensino médio.

Art. 48º. A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem
ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis
mínimos estabelecidos no Edital.

§ 1º - A classificação obtida é válida para a matrícula no período para o qual se realiza o
processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de
requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro
dos prazos fixados.

§ 2º - Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderão realizar-se novos
processos seletivos ou nelas poderão ser recebidos alunos transferidos de outra instituição
ou portadores de diploma de graduação.

Art. 49º. O processo seletivo é planejado, organizado e executado por Comissão
Permanente, integrada por 3 (três) membros, designados pelo Diretor Geral.

CAPÍTULO III
Da Matrícula
Art. 50º. O ato da matrícula importa em compromisso formal de respeito aos princípios
éticos que regem a Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas aplicáveis da legislação
23

do ensino, neste Regimento Geral, nos Regulamentos dos Cursos, nos regulamentos das
atividades de ensino e, complementarmente, naquelas editadas pelos órgãos ou
autoridades educacionais competentes. Idêntico compromisso e comportamento são
exigidos relativamente às determinações das autoridades educacionais.

Art. 51º. Os candidatos classificados no Processo Seletivo e convocados para matrícula
em curso de graduação devem comparecer ao setor de matrícula no prazo fixado, com os
documentos exigidos em edital próprio.

Art. 52º. A matrícula importa a aceitação deste Regimento e demais atos normativos que
vierem a ser baixados pelos órgãos competentes.

§ 1º. A matrícula efetiva-se com o cumprimento de todas as formalidades previstas nas
regulamentações próprias e pela assinatura de contrato de prestação de serviços
educacionais entre a Faculdade e o matriculando e, sendo este incapaz (menor de idade),
por seu representante legal.

§ 2º. A matrícula pressupõe, de um lado, ciência da parte do aluno sobre os programas
dos cursos, duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis,
critérios de avaliação, calendário e horário, valor da mensalidade, custos adicionais,
informações registradas no edital do processo seletivo e, de outro, o compromisso da
Faculdade em cumprir as obrigações decorrentes do ato de matrícula.

§ 3º. O requerimento de matrícula deve ser instruído com a seguinte documentação:
a) Certificado de Conclusão de Ensino Médio (2º Grau) ou documento equivalente,
certificado de conclusão de curso profissionalizante registrado, certificado de conclusão
de curso ou exame supletivo completo, ou Diploma de Curso Superior registrado, ou
Certificado de equivalência de estudos publicado no diário oficial, para alunos que
cursaram Ensino Médio no exterior;
b) Histórico Escolar Completo do Ensino Médio;
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Cédula de Identidade;
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e) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
f) Comprovante de residência atual;
g) Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais fornecido pela
Instituição, assinado pelo aluno (se maior de 18 anos), pelo pai ou outro responsável legal
(se menor de 18 anos) no ato da matrícula;
h) Comprovante de pagamento da 1ª parcela da primeira semestralidade.

Art. 53º. Findo o semestre letivo, o aluno deverá realizar nova matrícula para o semestre
subsequente dentro do prazo fixado no calendário geral anual, sob pena da perda da vaga.
Parágrafo único. O aluno que não realizar nova matrícula é considerado desistente do
curso, perdendo sua vinculação com a Faculdade.
Art. 54º. A matrícula é feita por período, admitindo-se dependência em até 2 (duas)
disciplinas, observada a compatibilidade de horário.

§ 1º - Entre os semestres letivos, o aluno deverá requerer a confirmação de continuidade
de estudos.

§ 2º - O não pedido de confirmação de continuidade de estudos, na data fixada, representa
abandono do curso.
CAPÍTULO IV
Do Trancamento e Cancelamento da Matrícula
Art. 55º. Trancamento de matrícula é o ato pelo qual o aluno suspende seus estudos,
mantendo seu direito à renovação da matrícula.

Art. 56º. O trancamento de matrícula é concedido pelo Coordenador do Curso,
em conformidade com a legislação, obedecendo aos seguintes critérios:
I- o aluno não pode trancar matrícula por mais de quatro semestres consecutivos;

Parágrafo único - O período em que o aluno estiver com a matrícula trancada não será
computado na contagem do tempo para integralização do currículo.
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Art. 57º. O cancelamento da matrícula elimina o aluno do quadro discente da FEPAM,
sendo vedada a expedição de guia de transferência ao mesmo, podendo, entretanto, serlhe fornecida certidão de seu histórico escolar.

Parágrafo único. A matrícula do aluno, além dos casos previstos na legislação, pode ser
cancelada por ato do Diretor-Geral da Faculdade, pelos seguintes motivos:
I. A requerimento do aluno;
II. Pela não apresentação, em tempo hábil, de documentos exigidos pela Secretaria
Acadêmica;
III. Pelo abandono do curso, assim entendida a não renovação da matrícula no momento
próprio;
IV. Em decorrência do cumprimento de dispositivos legais, ou quando ocorrer
descumprimento contratual por parte do discente;
V. Pela utilização, pelo discente, de documentação falsa ou não fidedigna;
VI. Por ato de indisciplina do aluno, na forma prevista neste Regimento.
VII. Pelo não atendimento dos requisitos estabelecidos para a manutenção da bolsaformação, no caso dos cursos técnicos, para alunos que utilizem o benefício concedido
pelo Governo Federal.
CAPÍTULO V
Da Transferência e do Aproveitamento de Estudos
Art. 58º. É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de instituição
congênere, nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das vagas existentes e
requeridas nos prazos fixados, para prosseguimento de estudos do mesmo curso ou cursos
afins, mediante processo seletivo.

§ 1º - As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.

§ 2º - O requerimento de matrícula por transferência é instruído com o histórico escolar
do curso de origem, programas e cargas horárias das disciplinas nele cursadas, com
aprovação, sistema de avaliação da Instituição e número do Decreto ou Portaria de
autorização do curso, com a respectiva data de publicação no Diário Oficial da União.
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§ 3º - A documentação pertinente à transferência deverá ser, necessariamente, original e
não poderá ser fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre a Faculdade e a
instituição de origem, via postal, comprovável por "AR".

§ 4º - A matrícula de aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia consulta, direta
e escrita, à instituição de origem, que responderá igualmente por escrito, atestando a
regularidade ou não da condição do postulante ao ingresso.

§ 5º - A transferência interna entre os cursos ministrados pela Faculdade poderá ser
efetuada em qualquer época, desde que exista vaga, de acordo com as normas fixadas
pelo Colegiado de Curso.

Art. 59º. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem
necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem.

Art. 60º. São passíveis do aproveitamento Estudos apenas cursos realizados autorizados
previsto no art. 23, § 2°, da Lei 5.540/68, em qualquer curso, da mesma ou de outra
instituição.

Art. 61º. O aproveitamento de estudos far-se-á desde que e na forma em que for previsto
e disciplinado no Estatuto ou Regimento da instituição ressalvada a obrigatoriedade de
sua aceitação com as adaptações regulamentares, nos casos de transferência amparada por
lei, conforme art.2º da Resolução nº 5, de 11/ 07/ 79.

Parágrafo único. A dispensa de disciplina, segundo as normas baixadas pelo Conselho
Superior da Instituição, pode ser concedida mediante aproveitamento de disciplinas
equivalentes cursadas no mesmo nível de ensino, observados o seu conteúdo, a sua carga
horária e as Diretrizes Curriculares em vigor, podendo, ainda, o interessado ser submetido
à comprovação de proficiência.

Art. 62º. A Faculdade em qualquer época, mediante a apresentação da declaração de vaga
emitida pelo estabelecimento de destino, a requerimento do interessado, concede
transferência de aluno nela matriculado.
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Art. 63º. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de outros
cursos de graduação da própria Faculdade ou de instituições congêneres as normas
referentes à transferência, no que couber.

Art. 64º. O aluno que tenha realizado estudos em outros estabelecimentos de Ensino
Superior pode requerer aproveitamento dos mesmos, desde que haja identidade ou
equivalência de disciplinas, conforme legislação pertinente e normas baixadas pelo
Colegiado de Curso.

Art. 65º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado
por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as
normas dos sistemas de ensino, conforme art.47, § 2º da LDB.

CAPÍTULO VI
Do Planejamento de Ensino e da Avaliação da Aprendizagem
Art. 66º. O plano de ensino de disciplina é elaborado pelo respectivo professor ou grupo
de professores com observância as diretrizes curriculares aprovadas pelo Conselho
Nacional de Educação, aprovado pelo Colegiado de Curso e comunicado aos alunos no
início de cada período letivo.

§ 1º. - O plano de ensino deve conter, no mínimo, a indicação dos objetivos de cada
disciplina, o conteúdo programático, a carga-horária disponível, a metodologia a ser
seguida, os critérios de avaliação, o material e a bibliografia necessária.

§ 2º. - É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático previsto.

Art. 67º. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento.

Art. 68º. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.
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§ 1º - Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado, na
disciplina, o aluno que não obtenha frequências de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) das aulas e demais atividades programadas.

§ 2º- A verificação e registro das frequências são de responsabilidade do professor, e o
seu controle, da Secretaria de Registro Acadêmico.

Art. 69º. O aproveitamento escolar é avaliado através do acompanhamento contínuo do
aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares.

§ 1º - Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares, sob a forma de
provas ou outras formas de verificação do aprendizado e determinar os demais trabalhos,
bem como julgar-lhes os resultados.

§ 2º - Os exercícios escolares, em número mínimo de 2 (dois), por período letivo, visam
à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e constam de trabalhos de avaliação,
trabalhos de pesquisa e outras formas de verificação, previstas no plano de ensino da
disciplina.

Art. 70º. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau
numérico de zero a dez, com intervalos de 0,1 ponto.
Parágrafo único – Atribui-se a nota zero ao aluno que deixar de submeter-se à
verificação prevista na data fixada, bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento.

Art. 71º. Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) às aulas e demais atividades escolares, é aprovado:
I – Independentemente de exame final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento não
inferior a 7 (sete), como resultado da média aritmética das notas dos exercícios escolares
realizados no período letivo;
II – Mediante exame final, o aluno que obtenha na média das provas escrita e/ou oral
classificação igual ou superior a 5 (cinco), desde que não tenha obtido em qualquer das
provas classificação igual ou inferior a 4 (quatro).
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§ 1º - O aluno que deixar de comparecer à prova de exame final na data fixada no
calendário escolar, poderá requerer ao Coordenador de Curso uma segunda oportunidade.

§ 2º - O aluno poderá requerer ao Coordenador do Curso vista e revisão da prova de
exame final dentro de 48 (quarenta e oito) horas úteis após a divulgação da nota.

Art. 72º. - O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou as notas mínimas
exigidas, repetirá a disciplina, sujeito às mesmas exigências de frequência e de
aproveitamento estabelecidas neste Regimento.

Art. 73º. - É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas da série
anterior.

§ 2º - O CONSUP poderá aprovar a oferta de disciplinas, em regime de dependência, em
dias e horários especiais, obedecidos, em qualquer hipótese o conteúdo e duração
previstos nos planos de ensino aprovados pelo Colegiado de Curso, para cada disciplina
integrante dos currículos plenos constantes no Projeto Pedagógico do Curso.

CAPÍTULO VII
Do estágio supervisionado
Art. 74º. O estágio supervisionado consta de atividades práticas pré-profissionais,
exercidas em situações reais de trabalho.

§ 1º - Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio
supervisionado, prevista no currículo pleno do curso, nela se podendo incluir as horas
destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.

§ 2º - O estágio supervisionado realizado nas condições deste artigo não estabelece
vínculo empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado
contra acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica.

Art. 75º. Os estágios supervisionados são coordenados pelo Coordenador de curso e
supervisionados por docentes designados pelo Diretor Acadêmico.
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§ 1º - A supervisão consiste no acompanhamento das atividades de estágio e na avaliação
dos relatórios mensais e na apreciação final dos resultados.

§ 2º - Observadas as normas gerais deste Regimento, o estágio obedecerá a Regulamento
próprio, fixado pelo Diretor Acadêmico, após aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão.
CAPITULO VIII
Das Atividades Complementares e dos Estudos Dirigidos
Art. 76º. As atividades complementares devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de

habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar.

Art. 77º. As atividades complementares orientam-se a estimular a prática de estudos
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e
contextualizada atualização profissional, sobretudo nas relações com o mundo do
trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente, integrando-as às diversas
peculiaridades regionais e culturais.

Parágrafo único. As Atividades Complementares podem incluir projetos de pesquisa,
monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários,
simpósios, congressos, conferências, além de disciplinas oferecidas por outras
instituições de ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda
que esses conteúdos não estejam previstos no currículo pleno de uma determinada
instituição, mas nele podem ser aproveitados porque circulam em um mesmo currículo,
de forma interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdos realizados.

Art. 78º. Observadas as normas deste Regimento Geral, as atividades complementares
obedecerão ao regulamento próprio aprovado pelo CONSUP.

Art.79º. A FEPAM poderá ofertar, em seus cursos de graduação, atividades
complementares, comuns a todos os cursos, com a flexibilização garantida pela oferta não
presencial, de forma a permitir ao estudante a realização assíncrona das atividades, em
horários condizentes com sua disponibilidade.
31

§ 1º. Na Graduação, serão implementadas atividades por meio de “Estudos Dirigidos
(ED), obrigatórios para a conclusão dos cursos, desenvolvidos de forma semipresencial,
e versará sobre conteúdos gerais, comuns à todas as áreas, com o objetivo de desenvolver
habilidades e induzir no aluno a cultura autônoma da autoaprendizagem.

§ 2º. Cada Colegiado de Curso Superior deverá decidir sobre o total da carga horária que
será utilizada para o desenvolvimento dos Estudos Dirigidos.

§ 3º. Os Estudos Dirigidos não integram a estrutura curricular na forma de disciplina, mas
são inseridos nas matrizes dos cursos superiores da IES como obrigatório para o curso.

Art. 80º. Os Estudos Dirigidos para cursos superiores privilegiarão o desenvolvimento
de habilidades, utilizando-se da sequência imagem, som e texto e das seguintes
estratégias:
I. Estudo de textos teóricos, gráficos, vídeos, desenhos e imagens;
II. Sistematização e esquematização de informações;
III. Resolução de questões discursivas e de múltipla escolha, com abordagens de
situações-problema, estudos de casos, simulações e interpretação de textos, imagens,
gráficos e tabelas;
IV. Discussão em fóruns.

Art. 81º. Para comprovar a absorção de conhecimento e o rendimento acadêmico
exclusivamente aquelas sob forma de estudos dirigidos, como requisito obrigatório, no
final do semestre, será aplicada aos alunos uma avaliação estruturada baseada nas
atividades trabalhadas. Para essa avaliação, por não se tratar de disciplina, não há exame
final.

Parágrafo Único. Em caso de reprovação, o aluno acumulará o respectivo ED para o
próximo semestre, devendo refazê-lo com rendimento.

Art. 82º. Observadas as normas deste Regimento Geral, os Estudos Dirigidos (EDs)
obedecerão ao regulamento próprio aprovado pelo Conselho Superior da Instituição.
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TÍTULO V
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
CAPÍTULO I
Do corpo docente
Art. 83º. A comunidade acadêmica é constituída pelos corpos docente, discente e técnicoadministrativo, diversificados em função das respectivas atribuições, direitos e deveres, e
unificados no plano de objetivos institucionais.

Art. 84º. O Corpo Docente da FEPAM formado por professores habilitados, de
capacidade técnica e idoneidade moral, que assume os compromissos dos princípios,
valores e dispositivos explicitados neste Regimento Geral e no Regulamento que rege a
carreira docente.

Art. 85º. As normas e diretrizes gerais aplicáveis ao corpo docente estão estabelecidas
neste Regimento, no Regulamento da Carreira Docente e na legislação em vigor.

Parágrafo único - O Regulamento específico que rege os dispositivos do quadro de
carreira docente, aprovado pelo CONSUP, disporá sobre os requisitos básicos para
ingresso e promoção na carreira, enquadramento funcional, exigências de titulação e
experiência profissional e demais normas reguladoras para o exercício do magistério
na FEPAM.

CAPÍTULO II
Do corpo Discente
Art. 86º. O Corpo Discente da FEPAM, é constituído de todos os alunos matriculados
em seus cursos ou programas.

Art. 87º. Os alunos classificam-se em:

I - Regulares: são os que preenchem os requisitos e condições para obtenção de
diplomas;
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II - Não Regulares: são os que preenchem as condições para obtenção de certificados.

Art. 88º. O Corpo Discente tem direito à representação nos órgãos colegiados da
estrutura acadêmica, com direito a voz e voto, nos termos estabelecidos neste Regimento.

Art. 89º. São reconhecidos como órgãos oficiais de representação estudantil, os
Diretórios Acadêmicos e o Diretório Central dos Estudantes, instituídos legalmente pelos
alunos, na forma da lei.

Art. 90º. Os alunos que se destacarem em suas atividades escolares poderão exercer as
funções de Monitor, nas Coordenações que deles necessitarem, nos termos das normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.

Parágrafo único - As funções de Monitor são exclusivas de alunos regularmente
matriculados e têm o objetivo de despertar vocações para o magistério.

CAPÍTULO III
Do Corpo Técnico-Administrativo
Art. 91º. O Corpo Técnico-Administrativo é constituído de pessoal contratado pela
Instituição para prestar serviços, não especificamente docentes, como atividades-meio de
suporte e auxílio às atividades-fim, nos termos da legislação trabalhista.

§ 1º - A supervisão e coordenação das atividades do pessoal técnico-administrativo são
feitas pelos setores próprios da FEPAM, emanadas da Direção Geral e superintendidas
pelo setor Administrativo.

§ 2º - O regulamento do quadro de carreira e os planos de cargos e salários do pessoal
técnico-administrativo são aprovados pelo CONSUP, dentro de sua política de recursos
humanos.
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TÍTULO VI
DO REGIME DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
Do regime disciplinar em geral
Art. 92º. O ato de matrícula e de investidura em cargo ou função docente, importa em
compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem a Faculdade, à dignidade
acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, neste Regimento e,
complementarmente, fixadas pelos órgãos competentes do Ministério da Educação ou da
Faculdade.

Art. 93º. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior.

§ 1º - Na aplicação das sanções disciplinares é considerada a gravidade da infração, à
vista dos seguintes elementos:
I - primariedade do infrator;
II - dolo ou culpa;
III - valor do bem moral, cultural ou material atingido;
I V - grau de autoridade ofendida.

§ 2º - Ao acusado é, sempre, assegurado o direito de defesa.

§ 3º - A aplicação a aluno, a docente ou a empregado técnico-administrativo, de
penalidade que implique afastamento, temporário ou definitivo, das atividades
acadêmicas é precedida de processo disciplinar, mandado instaurar pelo Diretor Geral.

§ 4º - Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, além da sanção disciplinar
aplicável, o infrator está obrigado ao ressarcimento.
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CAPÍTULO II
Do Regime Disciplinar do Corpo Docente
Art. 94º. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades
disciplinares:

I - advertência, por escrito, por:
a) inobservância do horário das aulas;
b) atraso no preenchimento dos diários de classe;
c) ausência injustificada às reuniões dos órgãos da Faculdade;

II - repreensão, por escrito, por:
a) reincidência nas faltas previstas no inciso I;
b) desvio no desenvolvimento do programa da disciplina;
c) ausência reiterada às atividades docentes;
d) pendência na entrega de documentos exigidos pelo Ministério de Educação para a IES;

III - Suspensão, com perda de salário, por:
a) reincidência nas faltas previstas no inciso II;
b) não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de disciplina a seu
cargo;
c) falta de entrega de documentos pertencentes IES.

IV - dispensa, por:
a) reincidência nas faltas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso III, configurando-se
estas como abandono de emprego, na forma da lei;
b) incompetência didática ou científica;
c) prática de ato incompatível com a ética e a moral.

§ 1º - São competentes para a aplicação das penalidades:
I - de advertência, os Coordenadores de Curso, e o Coordenador Acadêmico;
II - de repreensão, suspensão e proposta de dispensa, o Diretor Geral;
III - de dispensa, a Mantenedora, assegurado antes de seu encaminhamento.
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§ 2º - Da aplicação das penalidades de advertências, repreensão e suspensão até 10 (dez)
dias, cabe recurso ao Colegiado de Curso e das demais, ao CONSUP.

CAPÍTULO III
Do Regime Disciplinar do Corpo Discente
Art. 95º. Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:

I - advertência escrita, por:
a) desrespeito aos Diretores e a qualquer membro dos segmentos docente e técnicoadministrativo da Faculdade;
b) ausência contumaz às atividades escolares programadas;
c) desobediência a qualquer ordem emanada dos Diretores ou de qualquer d) membro do
corpo docente, no exercício de suas funções.

II - representação escrita, por;
a) reincidência nas faltas previstas no inciso I;
b) ofensa e agressão a outro aluno, à perturbação da ordem no recinto da Faculdade;
c) danificação do material da Faculdade;
d) improbidade na execução de trabalhos escolares e outras práticas.

III - Suspensão, por:
a) reincidência nas faltas previstas no inciso II,
b) ofensa ou agressão a membro do corpo docente ou servidor da Faculdade;
c) incitamento à perturbação da ordem na Faculdade.

IV - desligamento, por:
a) reincidência nas faltas previstas no inciso II;
b) falsificação de documentos para uso junto à Faculdade;
c) faltas superiores a trinta dias úteis do calendário escolar.

§ 1º - São competentes para aplicação das penalidades:
I - de advertência, os Coordenadores do Curso e o Diretor Acadêmico;
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II - de repreensão, suspensão e desligamento, o Diretor Geral.

§ 2º - Da aplicação das penalidades de advertência, repreensão e suspensão, até 10 (dez)
dias, cabe recurso para o Colegiado de Curso e, das demais, ao CEPE.

Art. 96º. - O registro da penalidade é feito em documento próprio, não constando do
histórico escolar do aluno.

Parágrafo único- É cancelado o registro das penalidades de advertências e de repreensão,
se, no prazo de um ano de sua aplicação, o aluno não incorrer em reincidência.

CAPÍTULO IV
Do Regime Disciplinar do Corpo Técnico-Administrativo
Art. 97º - Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades
previstas na legislação trabalhista.

Parágrafo único - A aplicação das penalidades é de competência do Diretor
Administrativo, ressalvada a de dispensa ou de rescisão de contrato, de competência da
Mantenedora, por proposta do Diretor Geral.

TÍTULO VII
DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS
Art. 98º - Ao aluno que concluir, com aprovação, o Currículo Pleno de curso de
graduação, é conferido o grau respectivo e expedido o diploma correspondente.

Parágrafo único - O diploma é assinado pelo Diretor Geral, pela Secretária Acadêmica
e pelo Diplomado.

Art. 99º. - Os graus acadêmicos são conferidos pelo Diretor Geral, ou pelo (a)
Coordenador (a) Acadêmico (a) em sessão pública, na qual os graduados prestarão
compromisso na forma aprovada pela Faculdade.
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Parágrafo único - A requerimento dos interessados, devidamente justificado, pode o ato
de colação de grau realizar-se individualmente ou por grupos, em solenidade especial.

Art. 100º. - Ao concluinte do curso de pós-graduação ou de extensão é expedido o
respectivo certificado, assinado pelo Diretor Geral, pelo Coordenador Acadêmico e pelo
formando.

TÍTULO VIII
DAS RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA
CAPÍTULO I
Do Patrimônio
Art. 101º. A Entidade Mantenedora, nos termos do seu Regimento, é titular de todos os
direitos e proprietária ou promissória de todos os bens colocados ou que venham a ser
colocados à disposição da FEPAM, respeitados os de terceiros, os havidos em comodato,
convênios ou cedidos.

CAPÍTULO II
Do Regime Econômico-Financeiro
Art. 102º. O ano financeiro, para todos os efeitos, coincide com o ano civil.

Art. 103º. Depende da Entidade Mantenedora, com respeito à FEPAM e todos os seus
órgãos internos:
I - Aceitação de legados, doações e heranças, com ou sem ônus, obrigações e direitos, a
qualquer título;
II - Decisão sobre assuntos que envolvam direta ou indiretamente alteração de despesas,
com exceção daquelas delegadas a órgãos específicos;
III - Decisão sobre a política salarial do pessoal contratado ou a contratar.
IV - Administração dos Recursos Humanos;
V - Fixação e cobrança de taxas, emolumentos, custos em geral, mensalidades,
semestralidades ou anuidades escolares, além de outras, nos termos da legislação.
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VI - Aprovação final do orçamento e remanejamento de recursos propostos pela FEPAM.

CAPÍTULO III
Da Responsabilidade Civil, Relação Institucional e Limitação de Competência
Art. 104º. A mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em
geral
bom

pela

mantida,

incubindo-lhe

tomar

as

medidas

necessárias

ao

funcionamento, respeitando os limites da lei e deste regimento, a liberdade

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e consultivos.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 105º. A FEPAM oferece condições para o exercício da liberdade de ensino e da
iniciação científica, nos termos deste Regimento, vedada toda manifestação de
discriminação político-partidária, racial, religiosa ou de condições socioeconômicas dos
membros da sua comunidade acadêmica.

Art. 106º. A investidura em qualquer cargo ou função, ou a matrícula em qualquer dos
cursos ou programas da FEPAM, importa na aceitação de todas as normas e exigências
deste Regimento e demais regulamentos internos.

§ 1º - A FEPAM adotará as medidas que julgar necessárias para o cumprimento das
obrigações referidas neste Artigo, em juízo ou fora dele, por quem de direito.

Art. 107º. Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo CONSUP ou pela
Direção Geral, no âmbito de suas competências.

Art. 108º. Este Regimento só pode ser alterado ou reformado, inclusive em seus anexos,
por proposta do Diretor Geral, da Entidade Mantenedora ou por 2/3 (dois terços) dos
membros do CONSUP, e aprovação do CE, da Entidade Mantenedora, no que couber, e
do Conselho Nacional de Educação.
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Art. 109º. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho
Nacional de Educação, observadas as formalidades legais necessárias.
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