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TÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO E SEUS OBJETIVOS 

 

Art. 1º A Faculdade de Pato Branco - FADEP, doravante denominada FADEP, 

com sede no município de Pato Branco, Estado do Paraná, criada pela portaria nº 

746/00 – MEC, de 26 de maio de 2000, é uma instituição de ensino, pesquisa e 

extensão e que tem como Entidade Mantenedora a Faculdade Educacional de Pato 

Branco - FADEP, adiante denominada de MANTENEDORA, pessoa jurídica de direito 

privado, com fins lucrativos, instituída com sede e foro na cidade de Pato Branco, 

Estado do Paraná, com duração por tempo indeterminado e que tem seu Contrato 

Social registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e 

Documentos do Ofício sob o n.º 25618, na cidade de Pato Branco, PR, nos termos da 

legislação em vigor.  

 

Parágrafo Único. A FADEP rege-se pelos atos normativos dos seus órgãos 

internos, pela legislação pertinente, pelo Contrato Social da Entidade Mantenedora, no 

que couber, e pelo presente Regimento.  

 

Art. 2º A FADEP tem como Missão desenvolver e disseminar competências 
através do ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais capazes de 
transformar o Brasil a partir de suas regiões. Sua Visão é de estar entre as melhores 
Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando valor para os alunos, colaboradores, 
mantenedores e para a sociedade. 

 
Art. 3º A FADEP, para a concretização de sua missão e visão, reconhece os 

seguintes valores:  
I. Foco no Aluno: firme crença de que são os alunos os alicerces para que a visão 

institucional se concretize, reafirmando-os como maior prioridade para a 
Instituição; 

II. Gente é tudo para a gente: a única forma de uma marca se tornar referência é 
por meio das pessoas, de suas equipes, para que possam desempenhar suas 
atividades com o compromisso de entregar o melhor serviço e experiências de 
aprendizado; 

III. Espírito Empreendedor: orientação para atingir objetivos de forma integrada e 
incentivo ao desempenho comprometido projetos e resultados. 

IV. Paixão: crença de que a vida é repleta de oportunidades e que o domínio de sua 
existência passa pelo equilíbrio necessário entre a vida profissional e pessoal; 

V. Inovação: através de disrupção, tecnologia e criatividade, buscando as várias 
possibilidades de soluções para o alcance de novas oportunidades; 

VI. Qualidade: o caminho para o crescimento e a sustentabilidade de um negócio 
está em seus elevados padrões de qualidade e é neste valor a FADEP pauta os 
serviços prestados aos seus alunos e que vão beneficiar suas carreiras, 
tornando-os melhores profissionais. 
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Art. 4º A FADEP, integrada por uma comunidade de professores, alunos e de 

pessoal técnico e de apoio administrativo, para a concretização de sua missão, tem por 

objetivos: 

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 participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, bem como colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e difusão da cultura, para, 

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; 

VIII - promover a educação continuada, com a utilização da tecnologia educacional 

disponível; 

IX - contribuir de forma efetiva na promoção do espírito comunitário, da fraternidade e 

da igualdade entre os cidadãos, para que seus egressos tenham condições de 

desenvolver, conscientemente, seus projetos de vida;  

X - promover o intercâmbio científico e cultural com as demais Instituições de Ensino 

Superior e a cooperação com entidades que visem ao desenvolvimento de 

atividades de interesse comum; 

XI - promover a formação de sujeitos autônomos, emancipados, conscientes dos seus 

direitos e deveres sociais e democráticos, primando pela cidadania e 

solidariedade humana. 

 

 Parágrafo Único. No desenvolvimento de seus objetivos institucionais, a 

FADEP, respeitará e difundirá os princípios universais dos direitos humanos e da 

preservação do meio ambiente.  
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TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 5º São princípios gerais da organização da FADEP: 

I - a unidade de patrimônio e de administração; 

II - a estrutura orgânica com base nas unidades intermediárias denominadas de 

Cursos; 

III - a unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de 

meios para fins idênticos ou equivalentes; 

IV - a racionalização da organização com plena utilização dos recursos materiais e 

dos fatores humanos; 

V - a universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais dos 

conhecimentos humanos, estudadas em si mesmas ou em razão de ulteriores 

aplicações em áreas técnico-profissionais; 

VI - a flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos 

alunos, às peculiaridades locais e regionais e às possibilidades de combinação 

dos conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa. 

 

§ 1º. As unidades, denominadas de Cursos e que compõem a FADEP, se 

constituem em órgãos de sua estrutura organizacional não possuindo personalidade 

jurídica própria. 

 

§ 2º. O presente Regimento define a estrutura da FADEP, a competência de 

seus órgãos e disciplina os aspectos gerais de seu funcionamento. 

 

CAPÍTULO II 

DA AUTONOMIA ACADÊMICA 
 

Art. 6º A FADEP goza de autonomia administrativa, didático-científica, 

disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, de modo a exercer suas atividades 

visando oferecer serviços educacionais voltados essencialmente para a formação de 

nível superior, bem como pós-graduação lato e stricto sensu e cursos de extensão 

visando promover o desenvolvimento regional, observado o que estabelece este 

Regimento e demais dispositivos legais aplicáveis. 

 

§ 1º. A autonomia administrativa compreende a competência para: 

I - propor a reforma do presente Regimento ao Conselho de Administração Superior 

(CAS); 

II - elaborar, aprovar ou reformar quaisquer normas ou regulamentos de seus órgãos 

e serviços; 
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III - dispor sobre o pessoal docente e técnico-administrativo contratados, assim como 

promover a sua seleção e seu desenvolvimento; 

IV - propor, estabelecer e alterar os valores e custos de taxas, emolumentos, 

anuidades, semestralidades, mensalidades ou outras contribuições escolares, 

programas, projetos ou serviços, nos termos da legislação. 

 

 § 2º. A autonomia didático-científica compreende a competência para: 

I - estabelecer sua política, diretrizes, estratégias e metas de ensino, pesquisa e 

extensão e para as atividades de apoio técnico e administrativo; 

II - propor a criação, organização, modificação, manutenção, extinção, fomentação 

ou regulamentação de cursos de graduação e de pós-graduação presenciais e/ou 

a distância, de programas de pesquisa e de extensão, observada e obedecida a 

legislação em vigor; 

III - criar ou extinguir unidades acadêmico-administrativas; 

IV - organizar o currículo de seus cursos de graduação e de pós-graduação 

presenciais e/ou a distância e estabelecer o conteúdo das respectivas disciplinas 

ou atividades, submetendo-os à apreciação e aprovação pelos órgãos 

competentes, conforme legislação em vigor; 

V - estabelecer o regime acadêmico, observada a legislação federal de educação em 

vigor; 

VI - fixar critérios para seleção, admissão, promoção, transferência e habilitação dos 

alunos, assim como sobre aproveitamento de estudos; 

VII - propor o estabelecimento ou alteração do número de vagas e as condições de 

funcionamento de cursos presenciais e/ou a distância, de programas e de 

atividades, de acordo com a legislação em vigor; 

VIII - conferir graus, diplomas, certificados e outros títulos e dignidades acadêmicas. 

  

§ 3º. A autonomia disciplinar compreende competência para: 

I - estabelecer normas disciplinares visando ao relacionamento solidário da 

comunidade acadêmica; 

II - fixar o regime disciplinar e aplicar as sanções previstas. 

 

§ 4º. A autonomia da gestão financeira e patrimonial compreende a 

competência para: 

I - administrar o patrimônio da Entidade Mantenedora colocada a seu serviço e dele 

dispor nos limites fixados pela mesma; 

II - planejar o orçamento e executá-lo, após aprovação pela Entidade Mantenedora. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Art. 7º A administração e coordenação das atividades acadêmicas são 

exercidas por órgãos acadêmicos e executivos, observando sempre no que couber o 
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princípio da gestão democrática à luz das disposições contidas neste Regimento, em 

Resoluções, Portarias e regulamentação interna aplicável em matérias sobre as quais 

possa dispor, e, nos casos em obrigatórios, à legislação. 

 

Parágrafo único. São órgãos fundamentais à administração e coordenação 

de atividades acadêmicas, dentre outros que possam ser criados: 

I - Conselho de Administração Superior (CAS), órgão superior de natureza 

consultiva, jurisdicional, deliberativa, recursal, normativa e instância final para 

todos os assuntos acadêmico-administrativos, nos limites estabelecidos por este 

Regimento Geral; 

II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COSEPE), órgão colegiado de 

deliberação superior e recursal nos campos técnico-científico e didático-

pedagógico, bem como de questões administrativas diretamente afetas à simples 

operacionalização interna de tais campos, estabelecendo-se como órgão de 

consulta preliminar nos demais aspectos da vida institucional; 

III - Conselho de Direções e Coordenações, órgão superior de natureza consultiva, 

constituído pelos(as) Diretores(as), Coordenador(a) acadêmico(a) e 

administrativo-financeira e tem como atribuição a discussão e proposição de 

diretrizes, projetos e normas que visem ao aperfeiçoamento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, bem como dos órgãos executivos, de apoio e 

suplementares; 

IV - Diretoria Geral, órgão executivo de administração superior, responsável por toda 

a administração da Instituição e pela relação com a Mantenedora; 

V - Diretoria Acadêmica, órgão executivo de administração superior responsável pela 

administração de toda a área acadêmica; 

VI - Direção Administrativo-Financeira, órgão executivo de administração superior que 

promove, coordena, fomenta e controla as atividades relativas à gestão 

administrativa, financeira, contábil e patrimonial; 

VII - Coordenação Acadêmica, órgão executivo de administração superior, responsável 

por auxiliar ou substituir a Direção Acadêmica de Ensino Presencial e à Distância 

no exercício de suas funções e competências, nos termos deste Regimento ou 

por determinação do(a) Diretor(a) Geral; 

VIII - Coordenação Administrativo-Financeira, órgão executivo de administração 

superior, responsável por auxiliar ou substituir a Direção Administrativo-Financeira 

no exercício de suas funções e competências, nos termos deste Regimento ou 

por determinação do(a) Diretor(a) Geral; 

IX - Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão, órgão 

executivo de administração superior, responsável pela operacionalização de 

políticas de pós-graduação, pesquisa, inovação e extensão e estabelecidas 

pelo(a) Direção Acadêmica de Ensino Presencial e à Distância; 

X - Colegiados de Curso, órgãos institucionais de deliberação e recursais 

intermediários nos campos didático-científico e administrativo, neste último 

aspecto, em referência a questões diretamente afetas à simples 
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operacionalização de suas deliberações no âmbito de sua competência para seus 

respectivos cursos; 

XI - Coordenações de Cursos (presenciais e a distância), órgãos de gestão 

acadêmica dos cursos ofertados pela Instituição, trabalhando em conjunto com 

seus respectivos Colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs); 

XII - Órgãos de assessoramento e apoio, dentre os quais se destacam: 

a)  Secretaria Geral, órgão responsável pela operacionalização das atividades 

registrais e documentais ligadas à comunidade acadêmica, competindo-lhe 

essencialmente o registro, a organização, a conservação e a emissão de 

documentos pertinentes ao desempenho das atividades acadêmicas dos 

cursos de Graduação e Pós-Graduação desta Faculdade, seja em decorrência 

da legislação e de disposições institucionais;  

b) Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão cuja finalidade é elaborar e 

desenvolver a contínua autoavaliação interna da FADEP, dentro dos princípios 

e diretrizes indicadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 

 

Art. 8º A administração da FADEP é exercida pelos órgãos deliberativos e 

normativos, executivos, de apoio e suplementares que integram a sua estrutura 

organizacional.  

 

§ 1º. São órgãos deliberativos e normativos: 

I - Conselho de Administração Superior– CAS; 

II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – COSEPE; 

III - Conselho de Direções e Coordenações; 

IV - Colegiados de Cursos. 

 

§ 2º. São órgãos executivos: 

I - Diretoria Geral; 

II - Diretoria Acadêmica; 

III - Coordenação Administrativo-Financeira; 

IV - Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão; 

V - Coordenação Acadêmica; 

VI - Secretaria Geral; 

VII - Coordenações de Cursos de Graduação, Presenciais e a Distância; 

 

 

§ 3º. São órgãos e funções de assessoria e apoio: 

I - Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

II - Procurador Educacional Institucional (PI); 

III - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI); 

IV - Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED); 

V - Programa de Apoio ao Discente (PADIS); 

VI - Núcleo de Educação a Distância (NEaD); 
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VII - Biblioteca; 

VIII - Ouvidoria; 

IX - Setor de Gestão e Desenvolvimento de Talentos (GESTA); 

X - Coordenação de Planejamento. 

  

§ 4º. São órgãos suplementares: 

I - Setor de Recursos Humanos; 

II - Setor Financeiro; 

III - Setor de Recursos Materiais e Patrimoniais; 

IV - Setor de Contabilidade Geral; 

V - Setor de Marketing; 

VI - Setor de Bolsas e Financiamentos; 

VII - Assessoria Jurídica. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 
 

Art. 9º Compõem a estrutura orgânica da FADEP: 

I - Conselho de Administração Superior (CAS); 

II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COSEPE); 

III - Conselho de Direções e Coordenações; 

IV - Diretoria Geral; 

V - Diretoria Acadêmica; 

VI - Coordenação Administrativo-Financeira; 

VII - Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão; 

VIII - Coordenação Acadêmica; 

IX - Coordenações de Curso; 

X - Colegiados de curso; 

XI - Núcleos Docentes Estruturantes de Curso; 

XII - Órgãos de assessoramento e apoio, destacando-se a Secretaria Geral e a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 

Seção I - Do Conselho De Administração Superior 
 

Art. 10. O Conselho de Administração Superior (CAS) é órgão superior de 

natureza consultiva, jurisdicional, deliberativa, recursal, normativa e instância final para 

todos os assuntos acadêmico-administrativos, nos limites estabelecidos por este 

Regimento Geral, garantindo o caráter participativo da gestão institucional.  

 

Art. 11. O Conselho de Administração Superior é integrado: 

I - pelo(a) Diretor(a) Geral, seu(sua) Presidente; 

II - pelo(a) Diretor(a) Acadêmico(a); 

III - pelo(a) Coordenador(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão; 
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IV - pelo(a) Coordenador(a) Administrativo-Financeira; 

V - pela Coordenação Acadêmica; 

VI - pelos Coordenadores de Cursos presenciais e à distância; 

VII - pelo(a) Secretário(a) Geral; 

VIII - por representantes das seguintes categorias, escolhidos por seus pares: 01 (um) 

representante docente de cada curso; 01 (um) componente do Corpo Técnico-

Administrativo;  

IX - por 01 (um) representante do Corpo Discente devidamente matriculado, indicado 

por seu órgão representativo, quando houver; 

X - por 01 (um) representante da sociedade civil organizada, indicado pelo(a) 

Reitor(a). 

 

§ 1º. Salvo Direção Geral, Direção Acadêmica, Secretaria Geral, Coordenação 

Acadêmica e Administrativo-Financeira e Coordenações de Cursos membros 

permanentes do CAS, o mandato para os integrantes apontados nos incisos VI e VII do 

caput é de 02 (dois) anos, permitindo-se sua recondução. 

 

§ 2º. O mandato dos representantes da sociedade civil organizada e do Corpo 

Discente é de 01 (um) ano, ambos podendo ser reconduzidos, devendo o 

representante discente conservar sua condição de estudante regular, devidamente 

matriculado em curso de graduação presencial ou a distância da FADEP para manter 

sua condição de representação. 

 

§ 3º. Em caso de desligamento institucional, renúncia, impedimento ou 

afastamento temporário dos membros que possuam mandatos, os cargos serão 

ocupados por seus substitutos ou será repetido o processo de sua escolha, conforme o 

caso concreto assim o exija.  

 

§ 4º. O CAS reúne-se ordinariamente 1 (uma) vez por semestre, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, nos termos deste Regimento Geral. 

 

§ 5º. Na ausência do(a) Diretor(a) Geral, o Conselho Superior reúne-se sob a 

presidência do(a) Diretor(a) Acadêmico(a) e, na ausência deste(a) ou havendo 

vacância do cargo, a presidência caberá ao(à) Coordenador(a) Acadêmico(a). 

 

§ 6º. As decisões do CAS assumem a forma de Resoluções. 

 

§ 7º. A vacância de algum cargo de integrantes do CAS ou a ausência destes 

não invalida ou deslegitima a reunião. 

 

Art. 12. O Conselho de Administração Superior deliberará para o exercício das 

competências que lhe são pertinentes, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 
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Parágrafo Único.  Ao presidente do CAS cabe apenas o voto de qualidade nas 

matérias de sua competência. 

 

Art. 13. Compete ao CAS: 

I - zelar pelos objetivos institucionais da FADEP;  

II - propor alterações e emendas a este Regimento, quando se fizer necessário;  

III - elaborar e aprovar, nos termos da legislação, as normas acadêmicas que regerão 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão da FADEP;  

IV - regulamentar os atos normativos internos e os decorrentes das competências 

regimentais;  

V - aprovar, em grau de recurso, os processos que lhe forem encaminhados;  

VI - aprovar as propostas curriculares dos cursos de graduação, pós-graduação e 

outros de natureza superior, e suas alterações, conforme legislação em vigor;  

VII - apreciar e aprovar a outorga de títulos honoríficos ou de benemerência;  

VIII - aprovar normas complementares à legislação sobre currículos, programas de 

pesquisa e extensão e de outros assuntos que se incluam no âmbito das suas 

demais competências;  

IX - aprovar os regulamentos dos órgãos internos; 

X - deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina 

coletiva;  

XI - aprovar acordos, contratos ou convênios com organizações públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras, para a consecução de seus objetivos institucionais;  

XII - intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos da FADEP, 

avocando a si as atribuições a eles conferidas;  

XIII - decretar o recesso parcial ou total das atividades escolares de cada curso, ou 

institucional;  

XIV - interpretar o presente Regimento e resolver os casos omissos, ouvindo o órgão 

interessado;  

XV - exercer as demais atribuições que se enquadrem no âmbito de suas 

competências.  

 

 

Seção II – Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

Art. 14. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COSEPE) é o órgão 

colegiado de deliberação superior e recursal nos campos técnico-científico e didático-

pedagógico, bem como de questões administrativas diretamente afetas à 

operacionalização interna de tais campos, estabelecendo-se como órgão de gestão 

participativa e de consulta preliminar nos demais aspectos institucionais.  

 

Art. 15. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COSEPE) possui a 

seguinte composição: 

I - pelo(a) Diretor(a) Geral, seu(sua) Presidente; 

II - pelo(a) Diretor(a) Acadêmico(a) ; 
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III - pelo(a)  Coordenador(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão; 

IV - pelo(a) Coordenador(a) Administrativo-Financeira; 

V - pela Coordenação Acadêmica; 

VI - pelos Coordenadores de Cursos presenciais e à distância; 

VII - pelo(a) Secretário(a) Geral; 

VIII - por representantes das seguintes categorias, escolhidos por seus pares: 01 (um) 

representante docente de cada curso; 01 (um) componente do Corpo Técnico-

Administrativo;  

IX - por 01 (um) representante do Corpo Discente devidamente matriculado, indicado 

por seu órgão representativo, quando houver. 

 

§ 1º. Os representantes do Corpo Docente e o do Corpo Técnico-Administrativo 

terão mandato de dois anos e o representante do Corpo Discente terá mandato de um 

ano, sendo os demais membros permanentes.  

 

§ 2º. Na ausência do(a) Diretor(a) Geral, o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão reúne-se sob a presidência do(a) Diretor(a) Acadêmico(a) e, na ausência 

deste(a) ou havendo vacância do cargo, a presidência caberá ao(à) Coordenador(a) 

Acadêmico(a). 

§ 3º. Compete ao COSEPE, sempre respeitando os limites da Legislação e as 

disposições e orientações emanadas das Normas Gerais institucionais: 

I - manifestar-se, quando consultado, sobre: processos de criação, 

desmembramento, fusão ou extinção de cursos e outros órgãos relacionados com 

ensino, pesquisa, extensão e serviços; acordos e convênios, em matéria de sua 

competência; normas e relatórios de avaliação institucional;  

II - deliberar sobre: regulamentação de cursos de graduação, pós-graduação, 

extensão e outros; projetos pedagógicos de cursos de graduação, pós-graduação 

e outros; normas complementares ao regimento geral, currículos e programas, 

matrículas, transferências, trancamentos, cancelamentos, avaliação de 

rendimento escolar, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa; qualquer 

matéria de sua competência em primeira instância, ou em grau de recurso; 

III - estabelecer normas para: avaliação da produção científica dos docentes; 

avaliação e promoção dos alunos; expedição de diplomas e certificados; a 

atribuição das diretrizes dos encargos de ensino, pesquisa, extensão e serviços; 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, extensão e serviços; 

IV - aprovar anualmente, o calendário escolar;  

V - propor normas para ingresso de pessoal docente, a ser submetida ao Conselho 

de Administração Superior – CAS;   

VI - constituir comissões para analisar assuntos de sua área de competência;  

VII - superintender, em instância superior, as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão;  

VIII - emitir parecer, quando consultado, sobre reformas do presente regimento;  

IX - exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de leis, do regimento geral e em 

matéria de sua competência.  
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§ 4º. O COSEPE reúne-se ordinariamente 1 (uma) vez a cada dois meses, 

aplicando-se a ele, naquilo que couberem, as mesmas disposições estabelecidas para 

o CAS no que respeita ao seu funcionamento e manifestação. 

 

Art. 16. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deliberará para o 

exercício das competências que lhe são pertinentes, pelo voto da maioria absoluta de 

seus membros. 

 

Parágrafo Único.  Ao presidente do COSEPE cabe apenas o voto de 

qualidade nas matérias de sua competência. 

 

 

Seção III – Do Conselho De Direções E Coordenações 
 

Art. 17. O Conselho de Direções e Coordenações é constituído pelos(as) 

Diretores(as), Coordenador(a) acadêmico e administrativo-financeira e tem como 

atribuição a discussão e proposição de diretrizes, projetos e normas que visem ao 

aperfeiçoamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como dos órgãos 

executivos, de apoio e suplementares. 

  

§ 1º. O Conselho de Direções e Coordenações será presidido pelo(a) Diretor(a) 

Geral, sendo, na sua ausência, substituído pelo(a) Diretor(a) Acadêmico(a) e, na 

ausência deste(a) ou havendo vacância do cargo, a presidência caberá ao(à) 

Coordenador(a) Acadêmico(a) . 

 

§ 2º. O Conselho de Direções e Coordenações se reunirá, ordinariamente, uma 

vez a cada mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou 

pela metade de seus membros. 

  

§ 3º. As proposições resultantes das discussões do Conselho de Direções e 

Coordenações são correlatas às competências do Conselho de Administração Superior 

– CAS e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – COSEPE e serão a eles 

submetidas, para apreciação e deliberação, quando necessário. 

 

 

Seção IV - Da Direção Geral 
 

Art. 18. A Direção Geral é exercida pelo(a) Diretor(a) Geral, nomeado pela 

Mantenedora, configurando-se como órgão executivo de administração superior 

responsável por toda a administração da Instituição e pela relação com o Mantenedor. 

São atribuições do(a) Diretor(a) Geral: 

I - representar a FADEP perante órgãos públicos e particulares;  

II - convocar e presidir reuniões do Conselho de Administração Superior e dos 

demais órgãos sob sua responsabilidade;  
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III - superintender todos os serviços administrativos e acadêmicos dos cursos;  

IV - superintender a execução do regime escolar e didático, zelando pela observância 

dos horários de funcionamento das atividades acadêmicas;  

V - assinar diplomas, correspondências oficiais, termos e despachos lavrados em 

nome da FADEP e zelar pelo fiel cumprimento do Regimento da Instituição;  

VI - designar os Coordenadores(as) e demais funções previstas no organograma da 

FADEP; 

VII - conferir graus e dignidades acadêmicas;  

VIII - exercer o poder disciplinar que lhe foi atribuído pelo regimento institucional e por 

atos especiais que venham a ser aprovados, relativos à convivência do pessoal 

docente, técnico-administrativo e dos discentes;  

IX - garantir o bom funcionamento das atividades e dos diversos setores da 

Instituição; 

X - implantar e supervisionar o Plano de Cargos e Salários do Corpo Docente e 

Técnico-Administrativo; 

XI - propor a abertura de processo administrativo, assim como de processos sumários 

para a apuração de infrações disciplinares, nos termos da legislação em vigor;  

XII - tomar ciência, pelos respectivos responsáveis, dos serviços dos órgãos de apoio 

e suplementares;  

XIII - exercer as demais atribuições definidas no regimento institucional, na legislação e 

outras que recaiam no âmbito das suas competências; 

XIV - delegar funções e/ou atribuições que julgar conveniente e que não impliquem 

responsabilidades específicas de suas atividades perante à Entidade 

Mantenedora;  

XV - resolver os casos urgentes ou omissos “ad referendum” do Conselho de 

Administração Superior ou por delegação da Entidade Mantenedora, quando for o 

caso, nos termos da legislação; 

XVI - representar a Instituição junto à Mantenedora e à sociedade. 

 

Parágrafo único. O(A) Diretor(a) Geral da FADEP exercerá amplamente sua 

autoridade disciplinar, podendo solicitar ao órgão competente a abertura de processo 

disciplinar ou sindicância para apuração de irregularidade e definição de 

responsabilidades. 

 

Art. 19. Ao(À) Diretor(a) Acadêmico(a), nomeado(a) pela Mantenedora, 

compete substituir o(a) Diretor(a) Geral. 
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Seção V – Da Direção Acadêmica  
 

Subseção I – Da Direção Acadêmica 
 

Art. 20. A Direção Acadêmica é o órgão executivo de administração superior 

que promove, coordena, fomenta e controla as atividades relativas à área acadêmica 

da educação presencial e a distância da FADEP. 

 

Art. 21. Direção Acadêmica é exercida pelo(a) Diretor(a) Acadêmico(a), 

nomeado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral. 

 

Art. 22. São atribuições do(a) Diretor(a) Acadêmico(a): 

I - supervisionar as atividades dos cursos de graduação e outros;  

II - supervisionar, dar parecer e auxiliar na contratação de docentes e pesquisadores, 

que irão atuar nos cursos e atividades de ensino, pesquisa e extensão da FADEP, 

bem como opinar no processo de promoção de docentes;  

III - supervisionar as atividades da Biblioteca, responsabilizando-se pela sua política 

de atualização, enriquecimento do acervo e pelo seu bom funcionamento;  

IV - ter sob sua responsabilidade o setor de arquivo de documentação acadêmica dos 

docentes e os processos relativos às respectivas promoções funcionais;  

V - coordenar todo o processo de elaboração, complementação e alteração dos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação oferecidos pela FADEP;  

VI - superintender os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos Coordenadores de 

Cursos;  

VII - coordenar, em colaboração com a Coordenação Administrativo-Financeira, os 

processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, acervo bibliográfico e 

de materiais de apoio às atividades didático-pedagógicas, nos termos da proposta 

orçamentária aprovada; 

VIII - superintender as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação de 

serviços para os alunos;  

IX - supervisionar os programas e projetos de alcance comunitário;  

X - substituir o Diretor(a) Geral em suas faltas ou impedimentos;  

XI - desempenhar as demais atividades de sua responsabilidade expressas no 

regimento institucional, aquelas delegadas ou definidas pelo Diretor(a) Geral e as 

demais que recaiam no âmbito de suas competências; 

XII - presidir o CAS e o COSEPE na ausência do(a) Diretor(a) Geral; 

XIII - designar, em conjunto com a Direção Geral, os Coordenadores de Cursos 

(presenciais e a distância); 

XIV - implementar mecanismos de articulação entre a Coordenação de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Inovação e Extensão e Coordenações de Cursos; 

XV - aprovar propostas de mudanças ou reformas curriculares, encaminhadas pelas 

Coordenações de Cursos (presenciais e a distância), encaminhando-as para 

apreciação para o CAS; 



17 

 

XVI - garantir o bom desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão e 

inovação; 

XVII - colaborar, juntamente com os demais setores e órgãos institucionais para a 

realização de ações internas e interinstitucionais, nacionais e internacionais, 

agências de avaliação e de fomento, visando ao fortalecimento da mobilidade 

acadêmica e da internacionalização; 

XVIII - propor ao COSEPE Calendário Acadêmico para o período vindouro, elaborado 

com assessoria do(a) Secretário(a) Geral;  

XIX - exercer a ação disciplinar no âmbito da FADEP; 

XX - na ausência ou impedimento do(a) Diretor(a) Geral, assinar Diplomas e 

Certificados Acadêmicos expedidos pela FADEP. 

 

 

Subseção II – Da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão 
 

Art. 23. A COPPEX é órgão executivo administrativo-acadêmico superior, 

responsável pela operacionalização de políticas de pesquisa, inovação, pós-graduação 

e extensão. 

Art. 24. O(A) Coordenador(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e 

Extensão é designado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral.  

 

Art. 25. São atribuições do(a) Coordenador(a) de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Inovação e Extensão: 

I. Executar as políticas institucionais definidas pelo Conselho de Administração 

Superior (CAS) e pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(COSEPE); 

II. Zelar pela implementação das políticas institucionais previstas no PDI, 

especialmente aquelas vinculas ao escopo da COPPEX, assim como propor 

(re)formulações; 

III. Assegurar o respeito ao Regimento Geral, propondo (re)formulações ou 

atualizações sempre que necessário; 

II. Estimular, coordenar, supervisionar, avaliar e executar ações de Pós-graduação, 

Pesquisa, Inovação Tecnológica e Extensão, encaminhando projetos para 

apreciação dos órgãos competentes, quando for o caso; 

III. Implementar, coordenar e avaliar programas de concessão de bolsas de Pesquisa 

e/ou Iniciação Científica, Inovação Tecnológica, Pós-graduação e Extensão, bem 

como outras modalidades de bolsas vinculadas ao escopo da COPPEX; 

IV. Fomentar a qualificação permanente dos cursos de Pós-graduação, da Pesquisa, 

da Iniciação Científica, da Inovação Tecnológica e da Extensão; 

V. Implementar, em conjunto com as demais instâncias, planos de formação e 

aperfeiçoamento do corpo docente e de outros profissionais que atuam na 

Instituição; 

VI. Promover a integração das atividades de Pós-graduação, Pesquisa, Inovação 

Tecnológica e Extensão com as demais atividades da IES; 
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VII. Incentivar a transmissão dos resultados de projetos de Pesquisa, Iniciação 

Científica e Inovação Tecnológica para a sociedade, através da realização ou 

fomento à participação em eventos científicos e/ou de inovação tecnológica, 

estímulo à publicação em periódicos e promoção de ações extensionistas.  

 

 

Subseção III – Da Coordenação Administrativo-Financeira 
 

Art. 26. A Coordenação Administrativo-Financeira é exercida pelo(a) 

Coordenador(a) Administrativo-Financeira, nomeado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral, e se 

configura como órgão executivo de administração superior que promove, coordena, 

fomenta e controla as atividades relativas à gestão administrativa, administração 

financeira, contábil e patrimonial da FADEP. 

 

Parágrafo único. São atribuições do(a) Coordenador(a) Administrativo-

Financeiro: 

I. elaborar normas de organização e procedimentos administrativos, em consonância 

com a legislação vigente; 

II. elaborar a proposta orçamentária a ser submetida, por meio do(a) Diretor(a) Geral, 

à Mantenedora para aprovação; 

III. coordenar o fluxo de despesas e disponibilidades financeiras da FADEP; 

IV. supervisionar os serviços de contabilidade, finanças, orçamento e os demais, 

relativos ao escopo de sua atuação; 

V. receber, analisar e emitir parecer sobre propostas de alteração orçamentária, 

encaminhadas pelos diversos órgãos; 

VI. executar, atualizar e supervisionar os balancetes mensais e o balanço geral; 

VII. analisar e emitir parecer sobre pedidos de aquisição de equipamentos, máquinas e 

serviços; 

VIII. estabelecer programação de compras em consonância com disponibilidades 

orçamentárias e financeiras e com as atividades institucionais; 

IX. planejar e supervisionar a ocupação do espaço físico do campus, sua utilização e 

manutenção adequadas; 

X. planejar e supervisionar os serviços necessários ao adequado funcionamento da 

Instituição;  

XI. exercer o controle sobre o patrimônio da Mantenedora e implementar ações para a 

sua preservação; 

XII. planejar, fiscalizar e executar obras de construção e de adequação de espaço 

físico e demais serviços; 

XIII. analisar e acompanhar a execução dos contratos firmados pela FADEP, bem como 

propor ajustes, quando necessário, ouvindo a Direção Geral; 

XIV. elaborar e acompanhar a execução da política de pessoal docente e administrativo, 

aprovada pelo CAS; 
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XV. propor à Direção Geral a criação, transformação e/ou extinção dos órgãos 

suplementares, complementares e auxiliares que devam atuar ou atuem no âmbito 

de sua competência; 

XVI. exercer a ação disciplinar no âmbito de sua competência institucional. 

 

Seção VI – Da Coordenação Acadêmica 
 

Art. 27. A Coordenação Acadêmica é órgão executivo de administração 

intermediária, responsável por auxiliar ou substituir a Direção Acadêmica no exercício 

de suas funções e competências nos termos deste Regimento Geral ou por 

determinação do(a) Diretor(a) Geral. 

 

Parágrafo único. Em caso de ausência ou vacância dos cargos de Direção 

Acadêmica, o(a) Coordenador(a) Acadêmico(a) substituirá integralmente no exercício 

de suas funções e competências, podendo fazê-lo ainda por determinação expressa 

do(a) Diretor(a) Geral. 

    

Art. 28. É atribuição da Coordenação Acadêmica atuar no assessoramento e 

suporte às atividades da Direção Acadêmica. 

 

Seção VII – Da Coordenação De Curso De Graduação Presencial e a Distância  
 

Art. 29. A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, designado 

pelo(a) Diretor(a) Geral, em conjunto com a Direção Acadêmica, a partir de critérios 

técnicos que demonstrem capacidade para o exercício de suas atribuições. 

 

Art. 30. São atribuições do Coordenador do Curso de Graduação Presencial e 

a Distância: 

I. dirigir o Curso e coordenar os trabalhos docentes nele realizados; 

II. administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas, 

científicas e de extensão do Curso, promovendo a integração dessas atividades e 

destas com as da administração superior; 

III. convocar e presidir as reuniões do Núcleo Docente Estruturante e do colegiado de 

curso; 

IV. encaminhar aos demais órgãos da administração superior às sugestões e 

expedientes das respectivas áreas de competência; 

V. elaborar e apresentar à Direção Geral e à Direção Acadêmica o planejamento 

semestral e os projetos de planos didático-pedagógicos necessários ao bom 

funcionamento do Curso; 

VI. representar o Curso em atos públicos e nas relações com outras instituições 

acadêmicas, profissionais ou científicas; 

VII. sugerir providências referentes aos serviços administrativos do Curso, para 

apreciação do(a) Coordenador(a) Administrativo-Financeira; 
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VIII. fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem como das 

atribuições docentes, incluindo a assiduidade dos docentes e seus horários de 

atividades, quando necessário garantindo a reposição de horários e atividades não 

cumpridas pelo docente; 

IX. gerenciar a divulgação e autorizar as publicações de atividades, eventos e 

assuntos pertinentes ao âmbito do Curso; 

X. decidir e despachar sobre requerimentos de matrículas, rematrículas, 

transferências e outros, bem como sobre a fixação e cumprimento de prazos das 

rotinas acadêmicas; 

XI. baixar os atos de sua competência; 

XII. cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e as 

deliberações dos órgãos da administração da FADEP; 

XIII. exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso, após ouvida a Direção Acadêmica; 

XIV. dar atendimento pessoal aos alunos e professores que necessitem, encaminhando 

as soluções aos órgãos ou setores respectivos para as devidas providências, 

garantido assim a cumprimento das atividades acadêmicas propostas; 

XV. identificar e atuar sobre as situações acadêmicas com potencial de evasão de 

alunos, bem como encaminhar aos setores de atendimento pertinentes e 

acompanhar o fluxo dos processos nos sistemas disponibilizados pela Instituição 

para a gestão do curso; 

XVI. propor às Direções a contratação de docentes e funcionários técnico-

administrativos, conforme as necessidades do Curso;  

XVII. supervisionar e zelar pelo adequado funcionamento de laboratórios, clínicas, 

escritórios modelo, agência experimental e núcleos no âmbito específico do curso 

sob sua coordenação; 

XVIII. organizar, acompanhar e supervisionar as atividades curriculares de disciplinas 

práticas e estágios que aconteçam em ambientes internos e externos da FADEP, 

garantindo o cumprimento e qualidade das atividades de acordo com o projeto 

pedagógico do Curso; 

XIX. auxiliar na supervisão dos serviços e atividades da Secretaria Geral, da Biblioteca e 

dos setores de apoio às atividades docentes e discentes; 

XX. zelar pela boa qualidade das atividades do ensino, pesquisa e extensão, 

desenvolvidas no Curso; 

XXI. participar, na qualidade de membro nato, das reuniões dos Conselhos Superiores;  

XXII. atuar nas ações de captação de novos alunos e divulgação das atividades 

realizadas no âmbito do Curso sob sua responsabilidade; 

XXIII. desenvolver ações de acompanhamento e orientação dos egressos do Curso, 

mantendo seu relacionamento com a Instituição; 

XXIV. exercer outras atribuições, previstas neste Regimento ou em atos normativos 

internos ou decorrentes da natureza das suas funções. 

 

Art. 31. O Coordenador de Curso é substituído, em suas ausências ou 

impedimentos, por um membro do respectivo colegiado, indicado por este Conselho e 

referendado pela Direção Acadêmica.  
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Seção VIII – Dos Colegiados Dos Cursos 
 

Art. 32. Os Colegiados de Curso são órgãos institucionais de deliberação e 

recursais intermediários nos campos didático-científico e administrativo, neste último 

aspecto, em referência a questões diretamente afetas à operacionalização de suas 

deliberações no âmbito de sua competência para seus respectivos cursos, presenciais 

e a distância, ressalvada a competência do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - 

COSEPE, da FADEP. 

 

Art. 33. Os Colegiados de Curso presenciais e a distância, com atribuições 

previstas em ato normativo específico, é composto pelos seguintes membros: 

I. Coordenador de Curso, seu Presidente; 

II. Pelo corpo docente do Curso;  

III. Um representante do corpo discente, eleito pelos alunos, para mandato de 02 

(dois) anos, vedada a recondução. 

 

Parágrafo único.  Nos cursos em que a composição do colegiado prevista 

neste artigo não se mostrar adequada à condução das atividades para a gestão do 

curso, poderão submeter à apreciação do Conselho Superior composição diversa à 

proposta. 

 

Art. 34. O Colegiado deverá promover reuniões ordinárias bimestrais, sendo 

garantida a sua realização com a presença de no mínimo 1/3 dos seus membros. 

 

§ 1º. Ao presidente do colegiado cabe apenas o voto de qualidade nas 

matérias de sua competência. 

 

§ 2º. Na ausência do(a) Coordenador(a) do Curso, o órgão será presidido 

pelo(a) Docente com maior tempo de atuação no NDE. 

 

Art. 35. Compete ao Colegiado de Curso de Graduação: 

I. deliberar sobre o projeto pedagógico do Curso, mudanças ou adequações 

curriculares; 

II. propor ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão diretrizes, normas e 

estratégias de funcionamento do Curso, a fim de atingir seus objetivos; 

III. promover a avaliação do curso em conjunto com a Comissão Própria de Avaliação 

- CPA, de acordo com os indicadores de qualidade do MEC; 

IV. deliberar sobre propostas de linhas e projetos de pesquisa e submetê-las à 

apreciação da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão; 

V. deliberar sobre normas de funcionamento de laboratórios, clínicas, escritórios 

modelo, agência experimental e núcleos, no âmbito específico do Curso; 

VI. deliberar sobre programas e atividades de extensão relativos ao Curso e submetê-

las à apreciação da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e 

Extensão; 
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VII. atuar como fiscalizador do desenvolvimento das atividades do curso; 

VIII. decidir, como instância final, sobre os recursos de estudantes em sede de 

Requerimentos de Revisão de Avaliações e justificativas para ausência às 

atividades escolares decorrentes de atos ou fatos não explicitados neste 

Regimento, salvo quando entender que, pela natureza da matéria e/ou 

circunstâncias envolvidas, a decisão deva ser pronunciada pelo COSEPE; 

IX. comunicar suas decisões aos órgãos acadêmicos pertinentes e demais 

interessados; 

X. analisar e decidir sobre matérias suscitadas pela Coordenação de Curso, Docentes 

ou outros órgãos institucionais no âmbito de sua competência. 

 

 

Seção IX – Dos Núcleos Docentes Estruturantes Dos Cursos De Graduação 
Presenciais e a Distância 

 
Art. 36. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada Curso da FADEP 

atende à legislação pertinente1, constituindo-se como órgão composto por docentes, 

com atribuições de acompanhamento acadêmico, atuando no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Parágrafo único. O Colegiado de Curso deve levar em conta, para a indicação 

dos membros do NDE, a liderança acadêmica do indicado no âmbito do curso, 

percebida na produção de conhecimento na área, no desenvolvimento do ensino e em 

outras dimensões entendidas como significativamente relevantes para a FADEP e para 

o desenvolvimento do Curso. 

 

Art. 37. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído por um mínimo 

de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso, tendo o coordenador 

do curso como seu Presidente, único membro permanente. 

 

§ 1º. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos seus membros terá titulação 

acadêmica obtida em programa de Pós-graduação Stricto Sensu. 

 

§ 2º. Todos os membros se encontrarão em regime de trabalho parcial ou 

integral, sendo pelo menos 20% em tempo Integral. 

 

§ 3º. Assegurar-se-á estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE 

de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

 

Art. 38. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 

                                            
1
 Cf. Resolução Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), nº 1, de 17 de junho 
de 2010, a qual normatiza o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e dá outras providências. 
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I. acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua atualização do 

Projeto Pedagógico do Curso; 

II. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

III. zelar pela atualização e integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

IV. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

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

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

V. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação e Tecnólogos (presencial ou a distância); 

VI. realizar estudos e propostas para atualização constante do currículo pleno do 

curso, bem como estabelecer tempos mínimo e máximo de conclusão, em 

obediência à legislação; 

VII. buscar meios e técnicas de implementação de metodologias ativas que se pautem 

pela perspectiva inter e transdisciplinar de produção de conhecimento que possam 

ser aplicadas no curso; 

VIII. elaborar normas de Estágio Curricular e Trabalhos de Conclusão de Curso em 

conformidade com as exigências contidas na legislação pertinente e em 

consonância com a proposta pedagógica institucional e do respectivo Curso, bem 

como as contidas neste Regimento Interno. 

 

Art. 39. O funcionamento dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de 

Graduação presenciais e a distância, se dá conforme regulamento próprio, aprovado 

pelo COSEPE. 

 
 

CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO 
 

Seção I – Disposições Gerais 

 
Art. 40. Em sua estrutura acadêmico-administrativa a FADEP dispõe de órgãos 

e funções de assessoramento e apoio às atividades acadêmicas e administrativas, tais 

como: 

I. Secretaria Geral;  

II. Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

III. Procurador Educacional Institucional (PI); 

IV. Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI); 

V. Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED); 

VI. Programa de Apoio ao Discente (PADIS); 

VII. Núcleo de Educação a Distância (NEaD); 

VIII. Biblioteca; 

IX. Ouvidoria; 

X. Núcleo de Relações Institucionais e Mercado; 
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XI. Coordenação de Planejamento; 

XII. Setor de Gestão e Desenvolvimento de Talentos. 

 

Parágrafo Único. Os órgãos de assessoramento e apoio são criados, 

transformados e extintos, além de regulados diretamente por decisão da Direção Geral 

e da Direção Acadêmica. 

 

 

Seção II – Da Secretaria Geral 
 

Art. 41. A Secretaria Geral é o órgão responsável pela operacionalização das 

atividades de registros e documentos ligadas à comunidade acadêmica, competindo-

lhe essencialmente o registro, a organização, a conservação e a emissão de 

documentos pertinentes ao desempenho das atividades acadêmicas dos cursos de 

Graduação, Pós-Graduação e Tecnólogos da FADEP, seja em decorrência da 

legislação ou de disposições institucionais. 

  

Art. 42. São atribuições da Secretaria Geral, desenvolvidas operacionalmente 

conforme regulamentação específica: 

I. organizar os serviços da Secretaria, concentrando nela a escrituração acadêmica 

da instituição, a qual deverá ser mantida rigorosamente atualizada e conferida; 

II. organizar os arquivos de modo que se assegure a preservação dos documentos 

escolares e se atenda, prontamente, a qualquer pedido de informação ou 

esclarecimento de interessados ou da Direção Geral e da Direção Acadêmica; 

apresentar para a Direção Geral, Direção Acadêmica e Coordenações de Cursos, 
em tempo hábil, todos os documentos que devem ser visitados ou assinados; 

III. receber solicitações diversas, como os de Históricos Escolares, Declarações, 2ª via 

de Diploma, Colação de Grau (em Sessão Solene em Ato Simples), solicitações de 

Transferências e outros; 

IV. manter atualizado os registros de discentes quanto aos aproveitamentos de 

estudos, bem como situação acadêmica (matriculados, trancados, com matrícula 

cancelada, desistentes e formados) bem como percentual de cumprimento do 

curso a que pertencem; 

V. expedir o edital de Regime Especial, informando as Coordenações de Curso em 

caso de sua concessão ao(à) aluno(a) requerente; 

VI. supervisionar a conferência, no ato da entrega, do diário de classe devidamente 

preenchido, ao final de cada período letivo; 

VII. expedir declarações, certidões, atestados e históricos escolares com visto do(a) 

Secretário(a) Geral e do(a) Direção Acadêmica, mediante requerimento e 

procedimentos administrativos próprios; 

VIII. conduzir os processos de registros de diplomas, obedecendo regulamentação 

própria e tomando todas e quaisquer providências necessárias; 
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IX. arquivar e manter em local seguro, pelo período legalmente estabelecido, os diários 

de classe e demais documentos exigidos pela legislação ou por procedimentos 

estabelecidos institucionalmente; 

X. quando requisitado, orientar quanto a procedimentos e competências dos órgãos 

acadêmicos e administrativos; 

XI. auxiliar os diversos órgãos acadêmicos e administrativos no desempenho de suas 

atividades, no âmbito de sua competência; 

XII. secretariar as reuniões de órgãos colegiados superiores da FADEP, lavrando as 

respectivas atas; 

XIII. assinar diplomas e certificados, juntamente com o(a) Diretor(a); 

XIV. compor a Comissão do Concurso Vestibular e auxiliar nas atividades de 

preparação e execução; 

XV. participar da organização das solenidades de colação de grau, organizando listas 

de formandos e lavrando as respectivas atas; 

XVI. cumprir e fazer cumprir a legislação, este Regimento e demais regulamentações 

institucionais. 

               

Art. 43. Aos escriturários e seus auxiliares compete executar os serviços da 

secretaria que lhes forem distribuídos pelo Secretário(a) Geral, bem como atender às 

solicitações dos Diretores e coordenadores, além das recomendações e observações 

feitas no interesse do aprimoramento da qualidade do serviço prestado. 

 

 

Seção III - Da Comissão Própria De Avaliação (CPA) 
 

Art. 44. A CPA é órgão com a finalidade de elaborar e desenvolver a contínua 

autoavaliação interna e externa da FADEP, dentro dos princípios e diretrizes indicadas 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Rege-se pelo 

presente Regulamento e pela legislação e normas vigentes para o Sistema Federal de 

Ensino e possui as atribuições de elaborar, implementar, aplicar e monitorar o processo 

de autoavaliação institucional. 

 

Art. 45. A Comissão Própria de Avaliação tem como objetivo auxiliar na gestão 

institucional acadêmica e administrativa, de forma a contribuir com a qualificação 

permanente das atividades desenvolvidas pela FADEP.  

 

Art. 46. Os integrantes da CPA devem ser designados dentre aqueles que 

constituem a comunidade acadêmica da FADEP (discentes, docentes e técnicos 

administrativos) e a sociedade civil organizada, em conformidade com o Art. 7º da 

Portaria Nº 2.051/2004 INEP/MEC. Dessa forma, a CPA da FADEP deve ser composta 

por: 

I. três representantes do corpo docente da FADEP; 

II. três representantes dos técnicos administrativos; 

III. três representantes do corpo discente; 
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IV. três representantes da sociedade civil organizada; 

V. coordenação da Comissão Própria de Avaliação. 

 

Art. 47. A CPA tem as seguintes atribuições: 

I. estabelecer diretrizes e indicadores e conduzir a organização dos processos 

internos do Projeto de Avaliação Institucional; 

II. elaborar os instrumentos avaliativos; 

III. elaborar relatórios de resultados dos processos de Autoavaliação Institucional e 

encaminhá-los aos setores e/ou aos sujeitos avaliados; 

IV. solicitar devolutiva dos setores avaliados, objetivando o acompanhamento da 

apreensão dos resultados dos processos avaliativos bem como o encaminhamento 

de ações a partir desses resultados; 

V. elaborar o Relatório Anual de Autoavaliação Institucional e apresentar 

recomendações às Direções da FADEP; 

VI. arquivar, por pelo menos cinco anos, os documentos gerados durante as 

avaliações;  

VII. apoiar e subsidiar o processo de Planejamento Institucional, bem como 

acompanhar o seu desenvolvimento; 

VIII. assegurar a continuidade do processo avaliativo e de uma cultura de avaliação; 

IX. auxiliar a gestão universitária, caracterizando-se como ferramenta para o 

planejamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e demais projetos 

que se desenvolvam no âmbito desta Instituição; 

X. atuar em colaboração com as Coordenações dos Cursos, a fim de atender aos 

processos de regulação governamentais, no que diz respeito à autoavaliação dos 

cursos da FADEP; 

XI. exercer as demais atribuições inerentes à natureza de sua competência. 

 

Parágrafo Único. Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA pode contar 

com o apoio operacional e logístico de integrantes do corpo docente e técnico 

administrativo da FADEP, designados pela Direção Geral e com possibilidade de carga 

horária específica para o exercício de suas funções. 

 

 

Seção IV – Do Procurador/Pesquisador Institucional – PI 
 

Art. 48. O Procurador/Pesquisador Institucional (PI), o qual será o responsável 

pelas informações no Cadastro e-MEC  no Censo da  duca  o  uperior e nos 

processos regulat rios correspondentes   em como pelos elementos de avalia  o  

inclu das as informa  es necess rias   reali a  o do         

 

§ 1º.      est  ligado   Direção Geral da Instituição, a fim de que a 

comunicação com os órgãos do MEC considere as políticas, procedimentos e dados da 

Instituição no seu conjunto.  

 



27 

 

§ 2º. O PI terá poderes para prestar informações em nome da Instituição, por 

ato do(a) Diretor(a) Geral, o qual dever  identific -lo no sistema e-MEC.  

 

Art. 49. As principais atividades desempenhadas pelo PI são: 

I. exercer a função de Procurador Educacional Institucional (PI), que será o 

responsável pelas informações no Cadastro e-MEC e nos processos regulatórios, 

bem como pelos elementos de avaliação, incluídas as informações necessárias à 

realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE; 

II. manter atualizados, no Sistema de Regulação do Ensino Superior (e-MEC), os 

dados gerais da instituição, as instalações, dados cadastrais do dirigente, 

docentes, coordenadores de curso, dos membros da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), o relatório de autoavaliação, os projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o regimento, os 

cursos de graduação presenciais e a distância, os locais de ofertas dos cursos, as 

disciplinas, os alunos, e quaisquer outras informações demandadas; 

III. protocolar e acompanhar as respostas aos processos no Sistema de Regulação do 

Ensino Superior (e-MEC), referentes à autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento dos cursos de graduação, credenciamento, recredenciamento e 

aditamentos da instituição, obedecendo à legislação e prazos vigentes do MEC, 

sob a orientação dos órgãos envolvidos, dando ciência do andamento dos 

processos aos mesmos; 

IV. coordenar a inserção de informações nos sistemas do governo, tais como o Censo 

da Educação Superior, Cadastro Nacional de Docentes ou outros que venham a 

existir atribuídos ao PI, objetivando a verificação, validação e consolidação da base 

de dados e informações, bem como a devida interligação entre os mesmos; 

V. manter-se informado e atualizado sobre a legislação educacional, normativa e 

regulatória pertinentes à sua função, promovendo a divulgação aos Setores 

envolvidos, atentando-se para prazos, qualidade e regularidade na alimentação dos 

dados; 

VI. dar publicidade aos relatórios gerenciais disponibilizados pelos sistemas sob sua 

responsabilidade, com o objetivo de sinalizar e/ou propor à administração ações 

efetivas referentes ao planejamento e à tomada de decisões; 

VII. exercer interlocução permanente com as instâncias da instituição no sentido de 

coletar e sistematizar os dados a serem informados a órgãos do governo, 

prestando assistência, orientação e apoio técnico aos setores responsáveis pelas 

informações. 

 

 

Seção V – Núcleo De Acessibilidade e Inclusão – NAI 

 
Art. 50. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) é o órgão administrativo-

acadêmico destinado a estabelecer articulações de caráter cooperativo, acadêmico e 

profissional entre os Cursos e Setores por meio do desenvolvimento de estudos e 
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pesquisas voltados à promoção de inclusão de pessoas com deficiência e de 

acessibilidade em suas múltiplas dimensões. 

 

Parágrafo Único.       tem o compromisso de responder pela organi a  o 

de a  es institucionais que garantam a integra  o   vida acadêmica   uscando 

melhorar o acesso a todos os espa os  am ientes e a  es desenvolvidos na 

 nstitui  o  assim como  integrar e articular as demais atividades com vistas aos 

direitos humanos demonstrando seu car ter humanista e multicultural   

 

Art. 51.       tem por o jetivo articular os diferentes setores na tomada de 

decis es e organi a  es de a  es que via ili e a implementa  o das pol ticas de 

acessi ilidade e inclus o e sua efetiva  o no espa o acadêmico da F       

 

Parágrafo Único.  s mem ros do     dever o manter so  car ter 

confidencial todas as informa  es relativas aos estudantes e/ou corpo acadêmico  

salvo autori a  o formali ada   

 

Art. 52. Compete ao    :  

I. orientar os mem ros da comunidade acadêmica da F     quanto aos imperativos 

relativos   acessi ilidade e inclus o  de acordo com as leis vigentes;  

II. fomentar a  es institucionais que permitam a integra  o das pessoas   vida 

acadêmica  minimi ando  arreiras comportamentais  pedag gicas  arquitetônicas e 

de comunica  o; 

III. utili ar os dispositivos legais e normativos que servem de parâmetro para tratar do 

assunto   uscando a educa  o de qualidade para todos; 

IV. fomentar a forma  o ou qualifica  o do corpo técnico administrativo e docente e 

sugerir a aquisi  o e adapta  o de mo ili rios e material did tico pedag gico para 

acessi ilidade  de acordo com as leis vigentes; 

V. promover e apoiar campanhas educativas e de mo ili a  o  com vistas ao 

rompimento das  arreiras atitudinais e éticas relacionadas ao processo de inclus o 

e permanência das pessoas na F      

 

 

Seção VI - Do Núcleo De Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) 

 
Art. 53. O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED é o 

órgão de apoio didático-pedagógico, subordinado a Direção Acadêmica, destinado a 

acompanhar e orientar o trabalho docente dos cursos de graduação da FADEP, 

analisando documentos, dados, fatos, situações, condições e/ou procedimentos 

relativos ao ensino e aprendizagem encaminhados pela e para a Instituição. 

   

Art. 54. A Coordenação do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente – NAPED é exercida por um professor designado pelo(a) Diretor(a) Geral, em 
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conjunto com a Direção Acadêmica, a partir de critérios técnicos que demonstrem 

capacidade para o exercício de suas atribuições. 

 

Art. 55. São atribuições do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente - NAPED: 

I. qualificar sistematicamente os processos educativos do sistema de ensino da 

Instituição, em conformidade ao PDI, PPI, dos Projetos Pedagógicos e diretrizes 

curriculares nacionais dos cursos de graduação; 

II. orientar e acompanhar os professores sobre questões de caráter didático-

pedagógico; 

III. promover a permanente qualificação do corpo docente; 

IV. orientar e acompanhar, nos colegiados de curso, o processo de elaboração, 

complementação e alteração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação 

oferecidos pela Instituição; 

V. orientar e supervisionar, em conjunto com as coordenações dos cursos, os 

docentes na elaboração de documentos didático-pedagógicos dos componentes 

curriculares, como planos de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliação 

da aprendizagem; 

VI. orientar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e de prestação de serviços 

ao corpo discente; 

VII. orientar o corpo docente na identificação, registro e análise de comportamentos 

formadores do perfil profissional e ético proposto pelo Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI; 

VIII. desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas competências 

e aquelas delegadas ou definidas pela Direção Geral e Direção Acadêmica.  

 

 

Seção VII - Do Programa De Atendimento Ao Discente – PADIS 
 

Art. 56. O Programa de Atendimento ao Discente – PADIS, espaço de 

atendimento às necessidades cotidianas dos alunos, é constituído por uma equipe 

multidisciplinar responsável por acolher, orientar e conduzir os alunos dos cursos de 

graduação presenciais e a distância da FADEP em questões acadêmicas e pessoais, 

prestando atendimento humanizado, assegurando a igualdade de condições para o 

exercício da vida acadêmica.  

 

Art. 57. Visando contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, o que 

minimiza a reprovação e a evasão escolar, o Programa de Atendimento ao Discente – 

PADIS tem como finalidades:  

I. orientação psicopedagógica aos acadêmicos com dificuldades de aprendizagem e 

problemas de relacionamento no ambiente acadêmico;   

II. acompanhamento pedagógico para alunos com baixo desempenho; 

III. orientação psicológica; 

IV. promoção à saúde e o acesso a atividades socioculturais e esportivas; 
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V. acolher, atender e orientar os alunos, em questões acadêmicas e pessoais, 

objetivando o pleno desenvolvimento do estudante; 

 

Parágrafo Único. Para dar conta das suas finalidades, o PADIS propõe um 

atendimento humanizado às necessidades dos discentes, através do apoio pedagógico 

ao processo de aprendizagem, orientações e atendimento psicológico; acolhimento, 

psicoterapias breves, testes vocacionais; consultas e avaliações.  

 

Art. 58. O PADIS desenvolve o trabalho de apoio aos discentes, considerando 

os seguintes objetivos:  

I. assegurar a todos os estudantes a igualdade de condições para o exercício da 

atividade acadêmica;  

II. promover o ingresso e a permanência de estudantes, independente de sua 

condição física ou socioeconômica;  

III. propiciar a todos os estudantes a formação integral, estimulando a participação em 

atividades científicas, culturais, artísticas, de saúde, esportivas e lazer; 

IV. desenvolver parcerias com a área acadêmica, e a sociedade civil, para a 

implantação de programas e projetos;  

V. favorecer a acessibilidade aos acadêmicos, de mecanismos e estratégias 

institucionais capazes de assegurar a permanência e integração dos mesmos na 

Instituição;  

VI. atuar na perspectiva psicopedagógica para orientar o processo de ensino-

aprendizagem dos acadêmicos;  

VII. oferecer acompanhamento psicológico, pedagógico, e serviços de saúde 

(enfermagem, nutrição e fisioterapia).  

 

 

Seção VIII – Do Núcleo De Educação A Distância - NEaD 
 

Art. 59.     cleo de  duca  o a  istância    a    é o  rg o da     

responsável pela coordena  o de a  es administrativas  did tico-pedag gicas e 

tecnol gicas dos cursos e atividades de educa  o a distância na  nstitui  o  em 

e tens o  gradua  o e p s-gradua  o  e que tem como o jetivos desenvolver a  es 

que reflitam a abrangência de sua  rea de tra alho  a fim de garantir a implanta  o  

implementação, desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo educativo nesta 

modalidade de ensino.  

 

Art. 60. O Núcleo de Educação a Distância - NEaD tem como finalidades: 

I. realizar a gestão acadêmico-operacional da modalidade de educação a distância, 

em parceria com os demais setores da FADEP;  

II. desenvolver uma cultura institucional favor vel   incorpora  o da aprendi agem   

distância comprometida com a formação do educando em múltiplas linguagens, 

com a ampliação dos espaços educacionais e dos domínios do conhecimento;  
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III. contri uir  por meio da dissemina  o de programas  conhecimentos e tecnologia 

aplicada    duca  o a  istância  para a melhoria da qualidade e amplia  o das 

possibilidades de acesso ao Ensino Superior;  

IV. contribuir para o aprimoramento do ensino, incorporando a este, recursos 

pedagógicos e tecnológicos no ambiente virtual de aprendizagem;  

V. implantar e acompanhar cursos na modalidade de educa  o a distância em 

diversos níveis, utilizando metodologias adequadas a essa modalidade, conforme a 

legislação em vigor; 

VI. via ili ar o acesso   educação universitária oferecendo alternativas de formação e 

capacitação profissional;  

 

 

Seção IX – Da Biblioteca 
 

Art. 61. A Biblioteca, destinada ao uso da comunidade acadêmica e regional, é 

organizada e tem seu funcionamento estabelecido em Regulamento próprio, voltado 

este para o atendimento dos objetivos da FADEP. 

 

Art. 62. Os serviços da Biblioteca serão dirigidos por um(a) Bibliotecário(a) 

designado(a) pelo(a) Diretor(a) e por auxiliares contratados em função das 

necessidades dos serviços. 

 

Art. 63. A Biblioteca deverá ser organizada segundo os princípios da 

Biblioteconomia, com recursos informatizados e, quanto ao seu funcionamento, reger-

se-á por um regulamento, aprovado pelo Conselho de Administração Superior. 

 

Art. 64. A divulgação dos trabalhos didáticos, culturais e demais publicações 

será promovida pela Biblioteca, de acordo com a indicação das Coordenações de 

Cursos e da Direção Acadêmica. 

 

Art. 65. Ao responsável pela Biblioteca compete: 

I. coordenar os serviços da Biblioteca e dos seus colaboradores; 

II. zelar pela conservação dos livros e dos demais itens do acervo físico da Biblioteca; 

III. manter atualizado o cadastro bibliográfico do acervo no sistema e organizar as 

listas de catálogos e fichários; 

IV. encaminhar à Coordenação Administrativo-Financeira a solicitação para aquisição 

de obras e assinaturas de publicações periódicas, indicadas pela coordenação dos 

cursos; 

V. prestar informações às Coordenações de Cursos e aos professores sobre as novas 

publicações feitas no País, juntamente com catálogos das principais livrarias 

sempre que possível e oportuno; 

VI. responsabilizar-se pelo atendimento solícito e digno a todos os usuários da 

Biblioteca; 
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VII. elaborar as estatísticas sobre a utilização, retiradas e frequência dos usuários à 

biblioteca, nos termos solicitados pela Direção Acadêmica; 

VIII. receber emolumentos referentes as multas por atraso na devolução das obras 

retiradas do acervo a título de empréstimo. 

 

 

Seção X - Da Ouvidoria 
 

Art. 66. A Ouvidoria da FADEP é órgão de caráter essencialmente 

administrativo e visa contribuir para a realização dos direitos de estudantes, docentes, 

colaboradores técnico-administrativos e comunidade externa no âmbito das ações e 

relacionamentos da FADEP, em todas as instâncias envolvidas. Tem como objetivo a 

defesa dos direitos dos discentes e docentes, colaboradores e comunidade externa em 

suas relações com a FADEP.  

 

Parágrafo único. A Ouvidoria é coordenada por Ouvidor(a) designado(a) pela 

Direção Geral. 

 

Art. 67. À Ouvidoria da FADEP compete essencialmente, além de outras 

atribuições decorrentes de sua atuação, sempre pautada pela independência e pela 

ética: 

I. ouvir reclamações, críticas, elogios e quaisquer outras manifestações dos membros do 

Corpo Discente, do Corpo Docente, do Corpo Técnico-Administrativo e da sociedade 

em referência à atuação de qualquer pessoa ou órgão da FADEP, dando-lhes o devido 

encaminhamento; 

II. receber denúncias quanto a quaisquer efetivas ou potenciais violações de direitos, 

ilegalidades e faltas éticas associadas a colaboradores que possam ser vinculadas 

direta ou indiretamente a FADEP; 

III. apurar a pertinência e a veracidade de quaisquer manifestações junto aos órgãos 

competentes, e, no caso de procedência quanto a críticas negativas, faltas éticas, 

reclamações, irregularidades e/ou ilegalidades, requerer aos órgãos envolvidos e/ou 

colaboradores as providências necessárias ao seu deslinde; 

IV. atuar visando a realização dos direitos de todos os componentes da comunidade 

acadêmica e da sociedade em referência à atuação institucional da FADEP; 

V. analisar o conteúdo das manifestações recebidas, e, em sendo o caso, 

identificando regularidades, recomendar aos órgãos responsáveis pela área em 

que ocorram a adoção de providências visando o aprimoramento das atividades 

institucionais; 

 

Parágrafo único. A Ouvidoria se estrutura e atua em conformidade com seu 

Regulamento. 
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Seção XI- Núcleo De Relações Institucionais e de Mercado 
 

Art. 68. O Núcleo de Relações Institucionais e de Mercado tem como objetivos: 

I. qualificar as divulgações dos cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão; 

II. estabelecer convênios e parcerias com empresas que a instituição ainda não 

mantém vínculos; 

III. diagnosticar novas demandas sociais e mercadológicas que possam contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida e suprir as demandas da região; 

IV. auxiliar no ingresso dos novos profissionais ao mercado de trabalho, através do 

Núcleo de Empregabilidade que faz a mediação entre as empresas e a FADEP; 

V. aproximar as empresas locais e regionais dos diferentes cursos atualmente 

ofertados pela Instituição;   

 

Seção XII – Da Coordenação De Planejamento 
                       

Art. 69. A Coordenação de Planejamento promove a interação da instituição 

com a comunidade interna e externa com o objetivo de identificar oportunidades, 

implementar projetos relevantes e realizar intervenções através de pesquisas 

qualitativas nos cursos de graduação capazes de diagnosticar forças e fraquezas. 

 

Parágrafo Único. Os resultados das pesquisas são utilizados para balizar as 

tomadas de decisões institucionais. 

 

 

Seção XIII – Do Setor De Gestão e Desenvolvimento De Talentos 
 

Art. 70. O setor de Gestão e Desenvolvimento de Talentos (GESTA) visa 

instituir gestão estratégica de desenvolvimento de talentos, a partir de práticas que 

valorizem o envolvimento colaborativo dos funcionários, visando oportunizar o 

aprimoramento de habilidades potenciais e promover sólido entrelace com as 

perspectivas institucionais, tendo como referências os cinco pilares da gestão de 

pessoas. 

 

Parágrafo Único. O GESTA tem como objetivos:  

I. acompanhar e desenvolver as lideranças;  

II. realizar treinamentos e capacitações alinhados aos valores institucionais;  

III. realizar a mediação de conflitos com foco em resultado e avaliar desempenho. 
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TÍTULO III 
DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 
 

Seção I – Dos Cursos De Graduação, Presenciais e a Distância e sua Estrutura 
 

Art. 71. Os cursos de graduação da FADEP, presenciais e a distância, 

ofertados aos portadores de certificados ou diplomas de conclusão de estudos de grau 

médio ou equivalente, classificados em processo seletivo, destinam-se à formação 

acadêmica e profissional. 

 

Parágrafo Único. O ingresso de acadêmicos nos cursos de graduação, 

presenciais e a distância, se dá mediante processos seletivos regulados nos termos de 

editais específicos publicados de acordo com as regras estabelecidas neste regimento 

e em resoluções do Conselho Superior. 

 

Art. 72. Os cursos de graduação estão estruturados em disciplinas, áreas, 

atividades ou estudos básicos gerais, específicos ou profissionais, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais ou equivalente, podendo haver alterações na 

periodicidade e carga horária, na matriz curricular ou em seus componentes 

curriculares, após aprovação pelo Conselho de Administração Superior e pelos outros 

órgãos previstos na legislação pertinente. 

 

Art. 73. As propostas curriculares dos cursos de graduação, com suas 

principais características, são disponibilizadas nas coordenações dos cursos, na 

Secretaria Geral e no site institucional. 

 

Parágrafo Único. O cumprimento do currículo pelo aluno, tal como 

formalizado, o habilita à obtenção do diploma e respectivo título profissional. 

 

Art. 74 A integralização curricular é feita pelo regime de crédito ou seriado de 

disciplinas, que se integralizam semestralmente, podendo ser oferecidas disciplinas 

com periodicidade diversa, segundo os critérios definidos em norma aprovada pelo 

Conselho de Administração Superior. 

 

 

Seção II - Dos Cursos De Pós-Graduação Presenciais e a Distância 
 

Art. 75. Os Cursos de pós-gradua  o “lato sensu“  presenciais e a distância  

são cursos regulares que visam desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos 

cursos de gradua  o  condu indo   o ten  o de certificado para o caso de curso “lato 

sensu”  observada a legislação vigente. 
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Art. 76. Os cursos de pós-gradua  o “lato sensu”  criados pela  nstitui  o  

abertos a portadores de diploma de graduação, que satisfaçam os requisitos exigidos 

em cada caso, destinam-se à formação de especialistas, mediante o aprofundamento 

ou ampliação dos estudos superiores em áreas específicas do conhecimento ou 

treinamento em técnicas especializadas. Os mesmos poderão ser ofertados nas 

modalidades presencial e/ou a distância. 

 

Art. 77. As programações dos cursos de pós-gradua  o “lato sensu“ s o 

aprovadas pelo Conselho de Administração Superior, com base nos projetos 

encaminhados pelos Coordenadores de Cursos, dos quais constem: 

I. compromisso da Coordenação sob cuja responsabilidade o curso será ministrado, 

com indicação do professor responsável pela coordenação didática; 

II. projeto pedagógico constando:   

III.    organização e regulamentação do curso; 

IV.    composição curricular com a discriminação das disciplinas e atividades 

obrigatórias e eletivas para área de concentração e respectiva carga horária; 

V.    relação completa dos professores que lecionarão, com a comprovação de 

titulação que os habilitem, do regime de trabalho a que ficarão sujeitos e da carga 

horária que dedicarão ao curso; 

VI.    previsão de vagas e critérios para a matrícula; 

VII.    planejamento econômico-financeiro do curso; 

VIII.    recursos materiais e instalações físicas necessários para a sua execução. 

 

Parágrafo Único. Os Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Atualização podem ser oferecidos em parceria e/ou convênio com outras instituições. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA EXTENSÃO 
 

Art. 78. A partir da Extensão, a instituição tem a oportunidade de fortalecer a 

aproximação e os canais de diálogo com a comunidade em que está inserida; socializar 

os conhecimentos produzidos a partir do Ensino e da Pesquisa; reencaminhar essas 

duas instâncias, numa perspectiva renovadora, bem como a própria Extensão; 

concretizar parcerias contribuindo para a construção de um projeto social de melhoria 

das condições sociais da comunidade externa, entre outros. 

 

Art. 79. Os cursos de Extensão constituem-se em uma das modalidades de 

ação extensionista. Destinam-se à socialização de conhecimentos, visando à 

complementação da formação dos participantes e ampliação das relações entre a IES 

e a sociedade local e regional. 
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Parágrafo Único. Os cursos de Extensão são abertos a candidatos que 

atendam aos requisitos estabelecidos em editais específicos. 

 

Art. 80. Como princípios historicamente norteadores da Extensão institucional 

e alinhados à Resolução nº 7/2018 CNE/CES tem-se: 

I. a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, reafirmando a Extensão 

como um lócus integrador do processo de formação acadêmica, produção e 

socialização de conhecimentos; 

II. o alinhamento das ações extensionistas à Política e às ações de Desenvolvimento 

Econômico e Responsabilidade Social da FADEP; 

III. a inserção da FADEP em diferentes setores da sociedade, como agente mediador 

de saberes, em busca da melhoria das condições sociais da comunidade externa; 

IV. a interdisciplinaridade a partir do desenvolvimento de projetos e ações 

extensionistas que congregam diferentes áreas do conhecimento; 

V. a priorização de projetos e ações extensionistas que abordem a comunicação, a 

cultura, os direitos humanos, a educação, o meio ambiente, a saúde, as 

tecnologias e o trabalho; 

VI. a consonâncias dos projetos e ações extensionistas com as políticas públicas, em 

especial com aquelas que versam sobre educação ambiental, educação étnico-

racional, direitos humanos e educação indígena; 

VII. a Extensão como agente promotor de transformações sociais a partir da 

socialização com a comunidade de resultados de Pesquisa e Inovações 

Tecnológicas e com condições de, a partir de demandas da comunidade, contribuir 

para a realimentação do Ensino e da Pesquisa; 

VIII. a integração das ações extensionistas com os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

ofertados pela instituição, contribuindo para a formação do perfil do egresso 

almejado pelos Cursos; 

IX. o respeito à diversidade, a valorização do multiculturalismo, o fomento à tolerância 

e a promoção de princípios éticos; 

X. o estímulo ao envolvimento de acadêmicos, docentes, auxiliares de administração 

escolar e gestores institucionais, ou seja, de toda a comunidade acadêmica, nos 

projetos e ações extensionistas; 

XI. a compreensão da avaliação institucional, em especial dos processos que 

contemplam a autoavaliação da Extensão e dos indicadores referentes à temática 

que integram os instrumentos de avaliação externa, como fonte de informações 

críveis e motivadoras de fortalecimento e (re)encaminhamentos da práxis 

extensionista.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Art. 81. A FADEP compreende a Pesquisa como um processo científico 

indissociável do Ensino e da Extensão, que oportuniza o questionamento sobre a 
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realidade, a interpretação e a produção de conhecimentos, constituindo-se em uma das 

forças transformadores da sociedade. À Pesquisa está interligada a Iniciação Científica, 

compreendida como a atividade de investigação científica realizada por acadêmicos 

vinculados a um Projeto de Pesquisa. Nesse contexto, evidencia-se que, para o 

desenvolvimento da pesquisa faz-se necessário: 

I. provisão de fundos estabelecidos na proposta orçamentária anual da FADEP; 

I. destinação de carga horária docente para atividades de pesquisa; 

II. concessão de bolsas de iniciação científica a acadêmicos dos cursos de graduação 

e/ou pós-graduação; 

III. disponibilização de acervo bibliográfico atualizado, tecnologias de informação e 

comunicação atuais e outros recursos; 

IV. fomento à mobilidade acadêmica e à internacionalização;  

V. promoção de eventos de natureza científica, técnico-profissional, cultural, 

educacional, entre outros; 

VI. estímulos e apoio à participação de docentes e discentes em eventos de caráter 

científico, técnico, cultural e/ou educacional. 

 

Art. 82. A FADEP priorizará atividades de pesquisa e iniciação científica com 

ênfase: 

I. no desenvolvimento científico, tecnológico, humano, cultural, socioeconômico 

sustentável e solidário; 

II. em necessidades e demandas sociais, científicas e tecnológicas emergentes da 

região de inserção da instituição; 

III. na articulação com o Ensino, a Extensão e a Inovação Tecnológica; 

IV. na articulação com ao menos uma Linha de Pesquisa fomentada pela instituição. 

 

Art. 83. As atividades de Pesquisa e Iniciação Científica serão realizadas sob a 

supervisão da COPPEX, de acordo com Regulamento específico.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Art. 84. A FADEP, ao encontro da conceituação apresentada pelo INEP/MEC, 

compreende a  nova  o Tecnol gica como um “processo de inven  o  adapta  o  

mudança ou evolução da atual tecnologia, melhorando e facilitando a vida ou o trabalho 

das pessoas”   

 

Art. 85. A Inovação Tecnológica na FADEP está inserida no contexto da 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, uma vez que todos os elementos 

dessa tríade podem se fazer presentes no desenvolvimento de projetos ou ações de 

inovação tecnológica. 

 

Art. 86. Compreendem objetivos da Inovação Tecnológica na FADEP: 
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I. estimular o aperfeiçoamento ou o desenvolvimento de processos, produtos e 

tecnologias; 

II. atuar em sinergia com ambientes promotores de inovação, assim como 

desenvolver mecanismos de geração de empreendimentos; 

III. incentivar o empreendedorismo; fomentar a iniciação tecnológica de acadêmicos 

de graduação e pós-graduação da IES, assim como de estudantes de Ensino 

Médio; 

IV. promover a interpretação e a produção de conhecimentos; 

V. contribuir para o aperfeiçoamento docente; 

VI. fortalecer a qualidade do ensino ofertado; 

VII. promover a transmissão dos resultados das atividades de Inovação Tecnológica 

para a sociedade.  

 

 

TÍTULO IV 
DO REGIME ACADÊMICO 

 

 

CAPÍTULO I 

DO ANO LETIVO 
 

Art. 87. O ano letivo regular, independente do ano civil, abrange, no mínimo, 

duzentos (200) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver.   

 

§ 1º.  O período letivo pode ser prorrogado sempre que necessário para que se 

completem conteúdo e carga horária estabelecidos nos programas das disciplinas ou 

atividades. 

 

§ 2º. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas 

de educação a distância. 

 

§ 3º. As atividades do corpo docente não estão limitadas à carga horária do 

calendário acadêmico e serão desenvolvidas nos termos do contrato de trabalho, em 

conformidade com a legislação aplicável.   

 

§ 4º. A Instituição informará aos interessados, antes de cada período letivo, os 

programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, 

qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-

se a cumprir as respectivas condições. 

 

Art. 88. As atividades acadêmicas anuais da FADEP serão organizadas em 

dois semestres letivos, com no mínimo cem (100) dias letivos cada um.  
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CAPÍTULO II 

DO RECESSO ESCOLAR EXTRAORDINÁRIO 
 

Art. 89. Existindo razões que o justifiquem, o(a) Diretor(a) poderá propor ao 

Conselho de Administração Superior a decretação de recesso escolar extraordinário, 

que perdurará até que cessem as razões que o autorizam. 

 

§ 1º. Durante o período de recesso escolar extraordinário os membros do 

Corpo Docente deverão estar à disposição da Instituição. 

 

§ 2º. Será dado conhecimento aos membros da comunidade acadêmica das 

alterações no Calendário Escolar, caso houver. 

 

CAPITULO III 

DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Art. 90. O Plano de Ensino e Aprendizagem da disciplina deve conter, no 

mínimo, a ementa, a carga horária, a indicação dos objetivos gerais e específicos, o 

conteúdo programático, a metodologia a ser adotada, os critérios de avaliação e os 

recursos materiais e bibliográficos necessários. 

 

Art. 91. O Plano de Ação Docente, documento complementar ao Plano de 

Ensino e Aprendizagem, deverá explicitar a operacionalização deste ao longo da 

disciplina. 

 

Parágrafo Único. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático e da 

carga horária previstos para os componentes curriculares de um Curso. 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

Seção I - Da Avaliação Do Desempenho Escolar  
 

Art. 92. A avaliação do desempenho escolar será feita através de elementos 

que comprovem a assiduidade e o aproveitamento nos estudos. 

 

Art. 93. A todos os trabalhos escolares, em cada disciplina, serão conferidos 

notas e/ou conceitos em função da participação efetiva e aproveitamento nos trabalhos 

teóricos, práticos e estágios por parte do aluno. 

 

Parágrafo Único. Os planos de ensino e aprendizagem, a serem aprovados 

semestralmente pelo colegiado de curso, fixarão as pontuações atribuídas a cada tipo 

de atividade. 
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Art. 94. O aproveitamento será traduzido numericamente em notas, com 

variação de zero (0) a dez (10), considerada a casa decimal, permitindo-se 

arredondamento na segunda casa decimal. 

 

Parágrafo Único. A média final da disciplina, com variação de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos, será composta pela média aritmética das notas parciais N1 e N2, de 

acordo com a fórmula:  

N1 + N2 = Média Final 

                                                       2 

 

Art. 95. A aprovação do aluno na disciplina está condicionada à obtenção de 

média final maior ou igual a 7,0 (sete) pontos e à frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) nas aulas e demais atividades acadêmicas.  

 

§ 1º. A obtenção de média final menor que 7,0 (sete vírgula zero) pontos e 

maior ou igual a 4,0 (quatro) pontos e à frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) nas aulas e demais atividades acadêmicas confere direito ao aluno a submeter-

se ao Exame Final da disciplina. 

 

§ 2º. A nota do Exame Final será equivalente a 10 (dez) pontos e deve ser 

obtida pela aplicação de uma avaliação individual e sem consulta, composta por 

questões contextualizadas objetivas e discursivas que versem sobre o conteúdo 

trabalhado ao longo da disciplina. 

 

§ 3º. A média final da disciplina, após exame, resultará da média aritmética da 

nota obtida no Exame Final e a média final da disciplina, de acordo com a fórmula: 

 

Nota do Exame Final + Média Final = Média Final após Exame 

                                         2 

 

§ 4º. Será considerado aprovado na disciplina, após a realização do Exame 

Final, o aluno que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.  

 

Art. 96. O aluno que, em qualquer disciplina, não obtiver frequência de 75% 

(setenta e cinco por cento), nas atividades da mesma, será considerado reprovado na 

disciplina. 

 

 

Seção II - Da Segunda Chamada De Avaliação 
 

Art. 97. O aluno que não realizar a(s) avaliação(ões) individual(is) sem 

consulta, previstas em cronograma divulgado pela Coordenação de Curso, poderá, 

amparado por normativa institucional, solicitar Segunda Chamada de Avaliação. 
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Parágrafo Único. A avaliação em segunda chamada será realizada em data 

pré-determinada pela Coordenação de Curso, no final do semestre letivo e envolverá 

todo o conteúdo trabalhado ao longo do semestre, sendo composta por questões 

contextualizadas objetivas e discursivas. 

 

Art. 98. Os procedimentos para a solicitação de segunda chamada são: 

 

§ 1º. Protocolo, junto ao Setor de Atendimento Geral em até 48h a contar da 

realização das avaliações, de solicitação anexando documento(s) comprobatório(s) que 

justifique(m) o(s) motivo(s) da ausência. 

 

§ 2º. Na solicitação de segunda chamada, dentre outros dados básicos à sua 

avaliação e potencial atendimento, constarão explicitamente a(s) disciplina(s), a(s) 

turma(s), o(s) docente(s), o(s) tipo(s) de avaliação perdida(s) e suas datas de 

realização. 

 

§ 3º. Nos cursos e disciplinas na modalidade EaD, o tratamento da segunda-

chamada de avaliações é o mesmo aplicado às cursos e disciplinas na modalidade 

presencial. 

 

Art. 99. Não haverá possibilidade de segunda chamada para os pedidos 

específicos referentes às avaliações perdidas que tenham natureza de: 

I. trabalhos de Conclusão de Curso; 

II. atividades de Estágio Supervisionado; 

III. atividades Extraclasse; 

IV. aulas Práticas Avaliativas. 

 

Art. 100. Quando requeridas concomitantemente a justificativa de ausências e 

a segunda chamada de avaliações, os pedidos serão decididos partindo-se 

primeiramente da análise da justificativa de ausências, para em seguida, tratar-se dos 

pedidos de segunda chamada de avaliação. 

 

§ 1º. O peso relativo da avaliação realizada em segunda chamada na nota 

parcial N1 e/ou N2 será equivalente àquele da avaliação individual não realizada. 

 

 § 2º. O professor deverá respeitar os prazos legais para o lançamento dos 

resultados da Segunda Chamada, conferindo ao aluno a ciência do seu desempenho. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 
 

Art. 101. Os Estágios Curriculares Obrigatórios constam de atividades de 

prática pré-profissional, exercidas em situação real de trabalho. 
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Parágrafo Único. O Estágio Curricular Obrigatório não estabelece vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra 

acidentes e ter cobertura previdenciária prevista na legislação específica.  

 

Art. 102. Compete ao COSEPE fixar as normas gerais de estágio, cabendo ao 

Colegiado do Curso estabelecer as normas específicas quando constante do currículo 

do Curso, respeitando a legislação vigente.  

 

CAPÍTULO VI 

DO REGIME ESPECIAL 
 

Art. 103. A FADEP, em face de suas disponibilidades e dependendo do 

número de alunos interessados, pode oferecer períodos especiais de estudos, em nível 

de graduação ou pós-graduação, sem prejuízo das demais atividades acadêmicas, 

observados os prazos mínimo e máximo para integralização curricular em cada Curso. 

  

§ 1º. O Regime Especial poderá ser solicitado por acadêmicos cuja 
dependência seja resultante de: 
I. reprovação em período anterior. 
II. de mudança de matriz curricular e instituição. 

 

§ 2º. As normas dos procedimentos administrativos são regulamentadas pelo 

Conselho de Administração Superior – CAS, cabendo a análise das solicitações dos 

alunos à Coordenação de Curso, Secretaria Geral e Direção Acadêmica. 

 
 

CAPÍTULO VII 

DO EXAME DE EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 

 Art. 104. 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 ser dispensado de cursar 
determinada disciplina. 

  

§ 1º. O Exame de Extraordinário Aproveitamento de Estudos poderá ser 

solicitado por acadêmico que: 

I. não tenha reprovação na disciplina alvo da solicitação. 

 a. Haverá exceção para alunos reprovados e formandos, desde que apresentem 

documentação comprobatória que justifique a solicitação. 

           b. A documentação comprobatória deverá ser composta de declaração, 

fornecida por atual ou futuro empregador, que ateste que aluno possui oportunidade de 

promoção profissional a partir da obtenção do diploma; além dos documentos listados 

no § 2º do Art. 104. 
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II. tenha disciplina a cursar, resultante de mudanças de matriz curricular e 

instituição. 

III. tenha apenas a disciplina alvo da solicitação para integralizar o curso. 

 

  § 2º. São documentos comprobatórios necessários para o requerimento: 

declaração do aluno apresentando suas justificativas; certificados de capacitações ou 

cursos na área foco da disciplina; declaração de empregador sobre experiência 

profissional na área da disciplina. 

 

§ 3º. As normas dos procedimentos administrativos são regulamentadas pelo 

Conselho de Administração Superior – CAS, cabendo a análise das solicitações dos 

alunos à Coordenação de Curso, Colegiado, Secretaria Geral e Direção Acadêmica. 

 

 
 

CAPÍTULO VIII 

DO PROCESSO SELETIVO E FORMAS DE INGRESSO 
 

Art. 105. O processo seletivo para os cursos de graduação, presenciais e a 

distância, far-se-á através de processo de seleção e admissão regido por editais 

específicos publicados nos termos da legislação.  

 

§ 1º. O processo seletivo de ingresso nos cursos oferecidos pela FADEP será 

conduzido por uma Comissão Central de Vestibular, indicada por ato do(a) Diretor(a) 

Geral, na forma deste Regimento. 

 

§ 2º. As inscrições para o processo seletivo são abertas em Edital, publicado 

pela Comissão Central de Vestibular, no qual constarão as normas que regem o 

concurso, a forma de ingresso, as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a 

documentação exigida para a inscrição, a relação e datas das provas (quando houver), 

os critérios de classificação e demais informações pertinentes. 

         

Art. 106. A matrícula deve ser requerida pelo estudante, ou por seu 

representante legal, com observância do calendário acadêmico e dos editais de 

chamadas dos processos seletivos. 

 

Art. 107. A FADEP poderá, ainda, utilizar-se das notas do Exame Nacional de 

Ensino Médio – ENEM, para selecionar os candidatos e também aderir às formas de 

ingresso em cursos de graduação por meio de Programas do Governo Federal que 

versem sobre o acesso ao ensino superior.  

 

 

Seção I – Das Matrículas 
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Art. 108. A matrícula em cursos ofertados pela FADEP é o ato que vincula o 

aluno regular a esta Faculdade e será feita conforme normas dispostas nesse 

Regimento e regulamentação institucional, obedecendo ao disposto no Projeto 

Pedagógico de cada Curso: 

I. em regime seriado, modular ou de crédito; 

II. por período semestral, ou ainda qualquer outro, respeitada a legislação vigente e a 

regulamentação institucional aplicável. 

 

§ 1º. A matrícula de alunos regulares nos cursos superiores de Graduação e de 

Pós-Graduação, presenciais ou a distância, é efetivada com indicação das disciplinas 

que serão cursadas, de acordo com o regime seriado, modular ou de crédito, 

orientando-se pelas matrizes curriculares vigentes. 

 

§ 2º. Atender-se-á no momento da matrícula em um dos cursos oferecidos pela 

FADEP à compatibilidade de horários e o mínimo de créditos estipulado para o curso 

do aluno regular. 

 

Art. 109. Os prazos para a matrícula serão fixados pelo calendário acadêmico 

ou em editais de divulgação, exceto para os ingressos por transferência independente 

de vaga. 

 

Art. 110. Exigir-se-á do estudante que ingressar por qualquer dos processos de 

seleção e admissão, comprovar a sua regularidade em todos os departamentos da 

FADEP e que efetue a pré-matrícula junto à Secretaria Geral, com entrega da 

documentação exigida. À Secretaria Geral compete a conferência e guarda da referida 

documentação.   

 

Art. 111. Os casos omissos serão analisados pela Direção Acadêmica, 

observadas as normas gerais estabelecidas pelo CAS. 

  

Art. 112. É permitida a matrícula em disciplinas isoladas a pessoas não 

integrantes do corpo discente regular dos cursos da FADEP, portadores, no mínimo, de 

certificados de conclusão do Ensino Médio, sem exigência da classificação em 

processo de seleção e admissão, para complementação e/ou atualização de 

conhecimentos.  

 

§ 1º. O número máximo de disciplinas isoladas a serem cursadas, 

simultaneamente, pelo interessado, em cada período letivo é igual a três, sendo 

possível a matrícula neste formato por, no máximo, dois semestres letivos, 

consecutivos ou não.  

 

§ 2º. A modalidade, mencionada no caput do Art. 112.  não se aplica ao curso 

de Medicina. 
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Seção II – Do Trancamento 
 

Art. 113. O trancamento de matrícula é o ato pelo qual o aluno deixa de dar 

continuidade aos estudos de seu Curso temporariamente, contudo, sem que perca sua 

vinculação com a Instituição, bem como o direito à sua vaga no Curso. 

 

Art. 114. Para os alunos matriculados a partir do segundo período, sem 

pendências financeiras e em até 60 (sessenta) dias após o início do período letivo, é 

permitido solicitar trancamento de matrícula. 

 

Parágrafo Único. Casos diversos ao estabelecido no caput deste Artigo, no 

que se refere exclusivamente ao tempo transcorrido do calendário letivo, deverão ser 

submetidos, mediante justificativa, à apreciação da Direção Acadêmica. 

 

Art. 115. São condições de trancamento de matrícula na FADEP: 

I. Para o curso de Medicina, o período de trancamento será de no máximo 1 (um) 

semestre. Para os demais cursos, o prazo máximo é de 4 (quatro) semestres, 

consecutivos ou não.  

II. Ao aluno que solicitar trancamento de matrícula será dada ciência, formalmente, de 

que, por ocasião de seu retorno, sua matrícula será vinculada na última matriz 

curricular aprovada pelo Conselho de Administração Superior – CAS para o seu 

curso. 

III. Encerrado o prazo de validade do trancamento do curso, o aluno que deixar de 

retornar aos estudos mediante realização de reabertura de matrícula no Setor de 

Atendimento Geral nos prazos previstos no calendário acadêmico, será 

considerado desistente. 

IV. A reabertura da matrícula somente pode ser efetivada a cada início de semestre 

letivo, mediante matrícula regular no Setor de Atendimento Geral, nos prazos 

previstos no calendário acadêmico. 

V. as obrigações financeiras do aluno para com a Instituição somente serão 

interrompidas a partir do mês subsequente àquele em que o trancamento se 

efetivar e/ou for renovado. 

 

Parágrafo Único. O trancamento se refere ao curso, não se aplicando 

parcialmente a disciplinas específicas ou a disciplinas cursadas isoladamente. 

 

Art. 116. A reintegração do vínculo de matrícula para o aluno desistente 

dependerá de vaga remanescente no seu curso de origem e não ter ultrapassado o 

lapso temporal de dois semestres consecutivos ou intercalados.  

 

Parágrafo Único.  Esta modalidade não se aplica ao curso de Medicina, em 

que há necessidade de novo processo seletivo independente do período transcorrido. 
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Art. 117. O reingresso do aluno desistente ou com matrícula cancelada tendo 

transcorrido um prazo maior que dois semestres letivos, consecutivos ou não, se dará 

mediante aprovação em novo processo seletivo. 

 

Seção III – Das Transferências Externas 
 

Art. 118. Sempre que houver disponibilidade de vaga, será aceita a 

transferência de aluno regularmente matriculado no curso ou em curso afim de outras 

instituições de ensino superior brasileiras que estejam em situação de regularidade 

junto ao MEC. 

§ 1º. O caput deste artigo não se aplica ao Curso de Medicina, cujo processo 

de transferência será regido por edital próprio. 

§ 2º. Somente será aceita a transferência de aluno que tenha condições de 

cumprir 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina, somadas 

as presenças obtidas na instituição de origem. 

§ 3º. A análise curricular para a transferência é feita pelo Coordenador do 

Curso em processo individual para cada aluno requerente. 

§ 4º. As disciplinas cursadas com aproveitamento pelo estudante e que sejam 

consideradas equivalentes aos componentes da Matriz Curricular do curso em que 

ingressa, nos termos previstos neste Regimento, são dispensadas de frequência e 

validadas com aproveitamento no curso. 

§ 5º. O aluno transferido pode optar por cursar uma disciplina para a qual tenha 

sido concedida a dispensa, bastando para tanto efetivar sua matrícula na disciplina, o 

que será considerado como expressão de sua opção definitiva.  

§6 º.  Antes de efetivar a matrícula, o candidato deve tomar ciência e 

manifestar concordância com as os aspectos acadêmicos e financeiros decorrentes da 

transferência.  

§7º. O requerimento de transferência deve ser instruído com os seguintes 

documentos:  

a) Cópia autenticada do Histórico Escolar expedido pela instituição de origem, onde 

conste a forma de ingresso do aluno e situação de seu vínculo com a mesma; 

b) Informação emitida pela instituição de origem referente à realização ou não do 

ENADE pelo acadêmico; 

c) Declaração contendo os dados do processo de seleção e admissão, quando não 

constar do histórico escolar;  

d) Conteúdo programático das disciplinas cursadas, em documento autenticado pela 

instituição de origem;  

e) Apresentar, quando for o caso, comprovante que informe o sistema de avaliação da 

instituição de origem.  

 

§ 8º. O aluno transferido fará sua matrícula nas disciplinas indicadas sob o 

regime em que ingressar no curso. 
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Art. 119. A FADEP proporciona ao aluno transferido orientação e 

aconselhamento, visando esclarecer-lhe convenientemente as diferenças de currículo e 

conteúdos e as adaptações a que se sujeitará para continuar os estudos, competindo-

lhe acompanhar sua situação acadêmica em referência à progressão curricular. 

 

Art. 120. Do estudante que necessite mudar seu domicílio de origem em razão 

de exercer cargo ou função civil ou militar na esfera pública federal ou estadual, bem 

como de seus dependentes, legalmente caracterizados e identificados, se aceitará 

transferência para o mesmo curso de origem, em qualquer época do ano letivo, 

independentemente da existência de vagas. 

 

Parágrafo Único. O aceite da transferência de que trata o caput deste artigo 

se dará desde que requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de 

ofício que acarrete mudança de domicílio para municípios da região de abrangência da 

FADEP. 

 

Art. 121. Os estudantes transferidos na forma do artigo anterior sujeitam-se, 

como os demais transferidos, às normas estabelecidas nesse Regimento. 

 

Parágrafo Único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na 

transferência se deslocar para assumir o cargo efetivo em razão de concurso público 

ou cargo comissionado em função de confiança. 

 

 

Seção IV – Do Aproveitamento de Estudos e da Dispensa de Disciplinas 
 

Art. 122. Os aproveitamentos dos estudos realizados com êxito em outra 

instituição de ensino superior brasileira em situação de regularidade perante o MEC 

decorrem de análises individualizadas feitas pelo Coordenador de Curso, observada a 

legislação pertinente. 

 

§ 1º. Os aproveitamentos de estudos serão requeridos pelos interessados junto 

ao Setor de Atendimento Geral, apresentando a documentação expedida pela 

instituição de ensino superior de origem, a saber: 

I. Histórico escolar original, completo e atualizado; 

II. Conteúdo programático da disciplina, autenticado pela Instituição. 

§ 2º. O candidato classificado em processo de seleção e admissão, que 

pretenda obter aproveitamento de disciplina a vigorar para o início do seu curso, deve 

requerê-lo junto ao Setor de Atendimento Geral até (3) três dias após o seu ingresso. 

 

§ 3º. Poderão ser aproveitados estudos desde que tenham sido concluídos 

com êxito em instituição de ensino superior até 10 anos antes do ingresso do aluno em 

curso da FADEP e satisfaçam às exigências da legislação e desta Resolução. 
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§ 4º. O Coordenador de Curso, a fim de dar seu parecer final, poderá, caso 

entenda ser necessário, requerer ao docente responsável pela disciplina que emita 

parecer opinativo sobre a possibilidade de seu deferimento ou não. 

 

§ 5º. O aproveitamento de estudos em uma determinada disciplina será 

registrado no histórico escolar do aluno na forma de nota ou conceito, frequência e 

carga horária, conforme documentação pertinente e em conformidade com a legislação 

e com esta Resolução. 

 

Art. 123. O deferimento da solicitação de aproveitamento de estudos em 

determinada disciplina se dará considerando-se o Projeto Pedagógico do Curso em 

que se pretende ingressar desde que haja atualidade e identidade de conteúdo e carga 

horária em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) e não se tenha deixado de ser 

estudado tópico relevante da ementa. 

 

Art. 124. Para integralização do currículo, no caso de aluno que tenha obtido 

Aproveitamentos de Estudos, é obrigatório o consequente cumprimento regular das 

demais atividades curriculares e da carga horária total do curso. 

 

 

 

SEÇÃO VII – Da Equivalência de Disciplinas 

 

Art. 125. É considerada equivalente a disciplina cursada com aprovação no 

mesmo curso superior ou em outro curso superior da FADEP, se houver atualidade e 

identidade de conteúdo e carga horária de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento), 

desde que não tenha deixado de ser estudado tópico relevante. 

 

Parágrafo único. Ocorre equivalência de disciplina: 

 

I. no mesmo curso, em caso de mudança de Matriz Curricular, dependência e 

adaptação; 

II. em outro curso superior da FADEP, em caso de adaptação da Matriz Curricular 

dependência; 

III. em transferência interna.  

 

Seção V – Das Dependências e Adaptações 
 

Art. 126. As disciplinas em dependência ou adaptação poderão ser cursadas 

em quaisquer turmas dos cursos da FADEP, com anuência dos Coordenadores de 

Curso.  



49 

 

Parágrafo único. É permitido ao aluno matricular-se na(s) disciplina(s) em 

dependência ou adaptação, com frequência obrigatória simultaneamente com as que 

integram o período referido, desde que, concomitantemente:  

I.   haja compatibilidade de horários;  

II.   sejam obedecidas restrições previstas no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

Seção VI – Dos Trabalhos De Conclusão De Curso 

 

Art. 127. Os Trabalhos de Conclusão de Curso seguem o disposto no previsto 

nas Diretrizes Nacionais Curriculares ou similar, no Projeto Pedagógico do Curso e em 

regulamentação própria, aprovada no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da FADEP. 

  

Art. 128. Quando previsto no Projeto Pedagógico de Curso, o Trabalho de 

Conclusão de Curso é obrigatório e é elemento curricular indispensável para a 

obtenção do respectivo grau. 

 

Parágrafo único. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso segue o 

disposto no Projeto Pedagógico do Curso e regulamentação complementar. 

 

 

Seção VII - Da Integralização Curricular 
 

Art. 129. A integralização curricular de cada curso segue o previsto em 

legislação específica do MEC e no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

§ 1º. Não é computado, no prazo mínimo de integralização curricular, o período 

correspondente ao efetivo trancamento de curso. 

 

§ 2º. É computado no prazo mínimo de integralização curricular o período 

correspondente ao afastamento do aluno para frequentar disciplina ou participar de 

programas decorrentes de convênios celebrados pela FADEP com outras instituições 

de ensino superior, nacionais ou estrangeiras.  

§ 3º. Nos casos de transferência externa, transferência interna e reingresso de 

aluno, a contagem de tempo para efeito de integralização curricular é feita a partir do 

ingresso no curso de origem, independente da concessão ou não de equivalências pela 

FADEP.  

 

Seção VIII – Da Diplomação 
 

Art. 130. Para o registro dos diplomas dos formandos são exigidos, pela 

Secretaria Geral, os seguintes documentos:  

I. cópia autenticada do Histórico Escolar do ensino médio; 
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II. cópia do Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio, no caso de cursos 

técnicos de nível médio; 

III. fotocópia autenticada do Diploma registrado nos órgãos competentes, no caso do 

ingresso de portador de diploma de curso superior; 

IV. histórico escolar emitido pela Instituição de origem, no caso de aluno transferido 

para a FADEP; 

V. fotocópia do documento de identidade; 

VI. fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento, quando for o caso; 

VII. requerimento, protocolado no Setor de Atendimento Geral, da opção do modelo de 

diploma a ser expedido (papel moeda ou pergaminho), em até 30 (trinta) dias antes 

do término do período letivo. Caso não seja feita a opção no prazo estabelecido, a 

instituição confeccionará o diploma em papel moeda. 

 

 

Seção IX – Da Colação De Grau 
 

Art. 131. As cerimônias de colação de grau são presididas pelo(a) Diretor(a), 

Diretor(a) Acadêmico(a) ou Direção Acadêmica, ou por representante por ele(a) 

designado. 

 

Art. 132. A Colação de Grau é ato legal, oficial, formal, público e solene, 

podendo ser realizada nas seguintes modalidades: 

I. colação de Grau em Sessão Solene - cerimônia organizada com datas definidas 

pela instituição, através de Resoluções aprovadas pelo CAS – Conselho de 

Administração Superior; 

II. colação de Grau Sessão Solene em Ato Simples - pode agregar alunos de diversos 

cursos da FADEP, sendo realizada na IES de acordo com local, procedimentos e 

cronograma estabelecidos pela Direção Acadêmica e Secretaria Geral.  

 

 Art. 133. A participação na cerimônia de Colação de Grau é direito inalienável 

e subjetivo do aluno que tenha cumprido todas as exigências acadêmicas da Instituição 

e integralizado o currículo do seu Curso. 

 

Art. 134. Dada a importância, natureza e significação da cerimônia de Colação 

de Grau, é proibida, na Colação de Grau em Sessão Solene, a participação simbólica 

dos alunos que não estiverem aptos a colar grau ou que tenham colado grau na 

Sessão Solene em Ato Simples. 

 

Art. 135. As Colações de Grau são realizadas com rigorosa observância do 

calendário institucional, não sendo permitidas sessões simultâneas. 

 

Parágrafo único. A cada semestre poderá ser realizada somente uma Sessão 

Solene por Curso. 
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Art. 136. São reconhecidas pela Instituição como oficiais apenas as listas de 

formandos emitidas pela Secretaria Geral. 

 

Art. 137. As orientações para a participação dos formandos nas Sessões de 

Colação de Grau estão contidas no Manual do Formando, disponível no Portal 

Acadêmico e na Secretaria Geral. 

 

 

Seção X – Dos Diplomas, Certificados e Títulos Honoríficos 
 

Art. 138. Ao estudante que concluir cursos de nível superior, de 

aperfeiçoamento, de especialização e de extensão ou disciplina isolada, a FADEP 

expede a documentação comprobatória (diploma, certificado ou declaração) 

correspondente, assinada pelo(a) Diretor(a) Geral, ou Direção Acadêmica, pelo 

Secretário(a) Geral e pelo concluinte, quando necessário, e com atendimento a todas 

as exigências contidas na legislação. 

 

Parágrafo único. Os certificados de cursos de aperfeiçoamento e 

especialização são acompanhados dos respectivos históricos, nos quais estarão 

explicitados o currículo do curso, o nome dos docentes responsáveis pelas disciplinas e 

respectivas titulações, o aproveitamento obtido pelo concluinte e os seus atos de 

legalização dentro da FADEP. 

 

Art. 139. A FADEP poderá conferir as seguintes dignidades acadêmicas: 

I. Láurea Acadêmica, agraciada ao(à) aluno(a) que se destacar por seu desempenho 

acadêmico, aferido por média aritmética global do seu curso, somados a outros 

critérios definidos em regulamento próprio, no ato da Colação de Grau, simbolizada 

pelo certificado de honra e placa; 

II. Título de Benemérito, concedido a pessoas que tenham prestado ajuda relevante à 

Instituição, simbolizada por certificado de honra e placa; 

III. Título de Professor Emérito, concedido a professor da FADEP que se aposente, 

após distinguir-se no exercício de suas atividades no ensino superior, podendo 

continuar como membro do Conselho Superior, segundo indicação da Direção 

Geral;  

IV. Título de Professor Honoris Causa, concedido a professores, pesquisadores e 

pessoas ilustres, estranhas aos quadros da FADEP, que tenham prestado serviço 

ou contribuição relevante no campo científico, da educação, da saúde ou à 

sociedade em geral. 

Seção XI – Do Cancelamento De Vínculo e Do Desligamento 
 

Art. 140. Para efeitos deste Regimento, o Cancelamento ou Desligamento 

implica em perda do vínculo com o Curso ou com a Instituição, respectivamente. 

 



52 

 

Parágrafo único. O aluno cancelado ou desligado perde o direito à sua vaga 

no Curso. 

 

Art. 141. Pode haver cancelamento ou Desligamento do Curso pelo discente 

quando: 

I. o próprio ou seu representante legal requerer formalmente o cancelamento de 

matrícula; 

II. verificada, pela Secretaria Geral, qualquer irregularidade quanto à documentação 

exigida no ato da matrícula; 

III. houver cassação de determinação judicial que tiver originado a sua matrícula; 

IV. requerer transferência para outra Instituição ou Curso; 

V. exceder o tempo máximo de trancamento de matrícula; 

VI. exceder o tempo de conclusão do curso; 

VII. não efetivou o trancamento ou não renovou a matrícula nos prazos estabelecidos 

pela FADEP; 

VIII. não efetivou a reabertura, com a devida matrícula no curso, ao final do prazo 

previsto regimentalmente; 

IX. colar grau em seu curso; 

X. incorrer em conduta imprópria passível de desligamento, conforme previsto pelo 

Regimento Geral.  

 

 

TÍTULO V 
DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 

DOS DOCENTES 
 

Art. 142. O Corpo Docente será constituído por quantos exerçam, na FADEP, 

em nível superior, atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 143. Os cargos de magistério na FADEP abrangem as seguintes classes: 

I.  Professor Titular; 

II.  Professor Adjunto; 

III.  Professor Assistente; 

 

Art. 144. Os professores são contratados ou demitidos pela Entidade 

Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas, devendo os contratos especificar 

a duração e regime de trabalho, as respectivas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, a remuneração e outras condições julgadas convenientes. 

 

Art. 145. A FADEP poderá instituir processo de seleção para preenchimento 

das vagas oferecidas a candidatos para as diferentes classes do corpo docente, 

conforme regulamento aprovado pelo Conselho de Administração Superior. 
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Art. 146. O Plano de Carreira, Cargos e Salários disciplina as atividades, as 

categorias, a forma de ingresso, a promoção vertical, as progressões horizontal e 

vertical, a remuneração, os deveres, os direitos e as responsabilidades da classe 

funcional, e tem como princípios básicos: 

I. orientar o ingresso, a promoção, o regime de trabalho e de atividades; 

II. contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional, de modo a assegurar um 

quadro de pessoal bem qualificado; 

III. estimular o exercício eficaz das funções de cada um;  

IV. incentivar o crescimento funcional; 

V. possibilitar o recrutamento e a seleção de profissionais de reconhecida 

competência. 

 

Art. 147. A admissão de professor é feita após a aprovação no processo de 

seleção por solicitação da coordenação de curso e indicação de parecer da Direção 

Acadêmica à Direção Geral da FADEP, observados os seguintes critérios: 

I. além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a matéria ou 

disciplina a ser por ele lecionada; 

II. constitui requisito básico o diploma de curso superior de graduação correspondente 

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

àquela a ser lecionada. 

 

§ 1º. O enquadramento funcional ou promoção deverá ser aprovado pela 

Direção Geral, nos termos das normas do Plano de Carreira, Cargos e Salários, 

prestigiando fundamentalmente a produção científica, e da política de recursos 

humanos aprovados pela Entidade Mantenedora. 

 

§ 2º. A demissão do professor, licença ou afastamento das funções docentes, 

serão propostas, com justificativa, pelo Coordenador de Curso à Direção Acadêmica. 

 

Art. 148. São atribuições do Professor: 

I. elaborar o Plano de Ensino e Aprendizagem e o Plano de Ação Docente da(s) 

disciplina(s) sob sua responsabilidade e compatibilizá-los com os demais 

documentos do curso, tendo em vista o projeto pedagógico do mesmo, além de 

promover a sua execução integral após a competente aprovação; 

II. encaminhar à Coordenação do Curso, no prazo determinado pela Direção 

Acadêmica, à Secretaria Geral, os Planos de Ensino e Aprendizagem e Planos de 

Ação Docente devidamente preenchidos;  

III. orientar, dirigir e ministrar o ensino e demais atividades na área da sua disciplina, 

cumprindo integralmente o programa e a carga horária previstos; 

IV. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar, julgar 

e registrar os resultados apresentados pelos alunos, nos termos das normas 

aprovadas e da legislação educacional em vigor; 
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V. encaminhar à Secretaria Geral os resultados das avaliações do aproveitamento 

escolar e demais trabalhos, nos prazos fixados e conforme legislação vigente; 

VI. cumprir, observar e fazer cumprir o regime disciplinar da FADEP; 

VII. propor a elaboração e execução de projetos de ensino, pesquisa, inovação ou 

extensão, para aprovação pelos órgãos competentes; 

VIII. participar de reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertence e de 

comissões para as quais for designado; 

IX. indicar a bibliografia necessária à execução das atividades da sua disciplina; 

X. administrar e supervisionar os recursos físicos, materiais e humanos colocados à 

disposição de sua disciplina; 

XI. cumprir, com assiduidade e pontualidade, os horários determinados à realização de 

suas atividades; 

XII. exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 
 

Art. 149. Constituem o Corpo Discente da Faculdade de Pato Branco os alunos 

regulares e os alunos não regulares. 

 

§ 1º. O aluno regular é o aluno matriculado em curso de graduação, presencial 

e a distância, pós-graduação e sequencial. 

                  

§ 2º. O aluno não regular é o aluno inscrito em curso de extensão ou em 

disciplinas isoladas de qualquer um dos cursos oferecidos regularmente pela entidade, 

nos termos das normas aprovadas pelo Conselho de Administração Superior e por este 

Regimento. 

  

Art. 150. São direitos e deveres do Corpo Discente: 

I. frequentar as aulas e demais atividades curriculares e utilizar os serviços 

educacionais, administrativos e técnicos oferecidos pela FADEP, nos termos do 

contrato celebrado com a instituição; 

II. votar e ser votado, na forma da lei, nas eleições para os órgãos de representação 

estudantil; 

III. recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

IV. observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se, dentro e fora da FADEP, de 

acordo com os princípios éticos condizentes; 

V. zelar pelo patrimônio da FADEP; 

VI. efetuar pontualmente o pagamento das taxas e contribuições devidas como 

remuneração dos serviços educacionais recebidos, nos termos do contrato e 

prazos fixados e submeter-se às normas legais pertinentes no caso de não 

cumprimento dessas obrigações. 

 



55 

 

Parágrafo Único: Ao aluno é vedada a gravação em áudio ou vídeo das aulas 

ou quaisquer outras atividades acadêmicas sem que tenha obtido autorização do 

Docente que as estiver ministrando, proibida, em qualquer hipótese, a divulgação 

pública de seu conteúdo.  

 

Art. 151. O Corpo Discente da FADEP tem como órgão de representação 

máxima o Diretório Central de Estudantes - DCE, regido por Estatuto próprio, por ele 

elaborado e aprovado na forma da lei. 

 

Parágrafo Único. O exercício da representação discente em quaisquer órgãos, 

não exime o estudante do cumprimento de suas obrigações escolares, inclusive com 

relação à frequência às aulas e atividades. 

 

Art. 152. A FADEP pode instituir monitoria, regulamentadas por editais 

próprios, nela admitindo alunos regulares dentre os estudantes que tenham 

demonstrado rendimento satisfatório na disciplina ou na área da monitoria, bem como 

aptidão para as atividades auxiliares de ensino e pesquisa. 

 

Parágrafo Único. A monitoria não implica vínculo empregatício e será exercida 

sob orientação de um professor, vedada a utilização de monitor para ministrar aulas 

teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular de disciplina curricular. 

 

Art. 153. A FADEP pode instituir prêmios como estímulo à produção intelectual 

de seus alunos na forma regulada pelo Conselho de Administração Superior. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Art. 154. O Corpo Técnico-Administrativo, constituído por todos os funcionários 

não docentes, tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento dos 

diversos setores da FADEP. 

 

Parágrafo Único. A FADEP zelará pela manutenção de padrões de 

recrutamento e seleção, além das condições de trabalho condizentes com sua natureza 

de instituição educacional, bem como por oferecer oportunidade de aperfeiçoamento 

técnico-profissional a seus funcionários. 
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TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 
 

 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 
 

Art. 155. O Regime Disciplinar consiste no conjunto de normas de conduta 

estabelecidas na legislação, neste Regimento e demais regulamentações institucionais, 

ao qual toda a comunidade acadêmica da FADEP (docentes, tutores, preceptores, 

membros do Corpo Técnico-Administrativo e do Corpo Discente) deve obediência 

quando do exercício de suas atividades e funções institucionalmente estabelecidas, a 

fim de que restem assegurados o respeito aos princípios gerais que o regem e a 

ordem, implicando o descumprimento de qualquer dessas normas imposição de 

penalidade ao infrator. 

 

Parágrafo único. São princípios gerais do Regime Disciplinar da FADEP: 

I. respeito à dignidade humana e à integridade física e moral de quaisquer pessoas 

ligadas a FADEP ou às atividades por este realizadas; 

II. respeito à seriedade e sobriedade do exercício das atividades didático-

pedagógicas, técnico-científicas e de extensão, administrativas, sociais e culturais 

relacionadas com a atuação da FADEP; 

III. respeito e preservação do patrimônio material, moral, científico e cultural da 

FADEP e de seus colaboradores e parceiros de qualquer natureza; 

IV. obediência às disposições regimentais e regulamentares, bem como às 

determinações advindas de autoridades e de órgãos institucionais; 

V. defesa do patrimônio material e moral da FADEP, bem como do bom andamento 

da vida acadêmica no âmbito de suas instalações; 

VI. quaisquer registros de penalidades serão feitos em documento próprio, não 

constando do Histórico Escolar, no caso de membros do Corpo Discente, e em 

conformidade com a legislação, nos demais casos. 

 

Art. 156. Cabe a todos os membros da comunidade acadêmica, no âmbito de 

suas competências, zelar pela fiel observância dos princípios gerais que informam o 

Regime Disciplinar da FADEP, de modo a manter a ordem e dignidade de todos e 

desta Instituição. 

 

Art. 157. O ato de matrícula dos discentes e de investidura em cargo ou função 

docente ou técnico-administrativo importa em compromisso formal ao contrato firmado 

com a instituição e de respeito aos princípios éticos e legais que regem a FADEP, à 

dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, neste Regimento e 

inclusive, às baixadas pelos órgãos competentes e autoridades respectivas. 
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Art. 158. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o 

descumprimento ou a transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

 

§ 1º. Na aplicação das sanções disciplinares será 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; 

 

§ 2º. Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa, no prazo fixado. 

 

§ 3º. A aplicação a aluno ou docente, de penalidade que implique afastamento 

temporário ou definitivo das atividades acadêmicas, será precedida de sindicância ou 

inquérito administrativo, mandado instaurar pelo Diretor(a) Geral da FADEP. 

 

§ 4º. Em caso de dano material ao patrimônio da FADEP, além da sanção 

disciplinar aplicável, o infrator estará obrigado ao ressarcimento. 

 

Art. 159. Tratando-se da hipótese de infração disciplinar que enseje a 

instauração de inquérito administrativo visando sua apuração será o mesmo deflagrado 

por meio de comunicação do ato à Direção Geral, com indicação detalhada dos fatos e 

das circunstâncias em que ocorreram, bem como do(s) sujeito(s) ativo(s) da infração 

quando conhecido(s). 

 

Art. 160.  Recebida a comunicação de infração, o(a) Diretor(a) Geral poderá, 

em exame de admissibilidade:  

I. determinar o arquivamento liminar quando não constatada a ocorrência de infração 

que se enquadre nas hipóteses previstas neste regimento; 

II. aplicar diretamente a sanção prevista para a infração cometida, quando não se 

tratar de hipótese que exija a instauração de inquérito administrativo;  ou  

III. determinar a instauração de inquérito visando a apuração dos fatos e a aplicação 

ou não das sanções cabíveis, em despacho que nomeará a comissão de 

sindicância e o prazo para conclusão do inquérito. 

 

Art. 161. A Comissão de Inquérito será formada por três pessoas nomeadas 

pelo(a) Diretor(a), sendo por uma delas presidida, conforme indicação do ato de 

nomeação. 

 

Art. 162.  Havendo indicação ou suspeita da autoria da infração, será o 

acusado notificado por escrito, para apresentar sua defesa prévia no prazo de 05 

(cinco) dias corridos, em peça de resposta que também deverá indicar as eventuais 

provas que pretenda produzir, inclusive o nome de eventuais testemunhas. 
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Art. 163. Sendo o caso de ouvirem-se testemunhas, será pela Comissão de 

Sindicância designada data e horário para realização do ato, dando-se ciência ao 

acusado e às testemunhas arroladas, podendo os depoimentos serem reduzidos a 

termo escrito ou gravados em audiovisual que fará parte dos autos de inquérito. 

 

Art. 164.  Encerrada a instrução probatória, ou quando esta não for necessária, 

será emitido parecer conclusivo pela Comissão de Inquérito, sendo este encaminhado 

à Direção Geral para sua homologação, dando-se ciência ao acusado do resultado 

proferido. 

 

Art. 165. Da decisão homologatória do parecer conclusivo caberá recurso, no 

prazo de 05 (cinco) dias, à própria Direção Geral, a quem caberá analisa-lo e decidir 

sobre seu provimento ou pela manutenção da decisão homologatória do parecer 

conclusivo da Comissão. 

 

Art. 166. Tratando-se de falta grave cometida por funcionário da FADEP, 

docente ou do corpo técnico-administrativo, que enseje sua demissão por Justa Causa, 

aplicar-se-ão as normas da legislação trabalhista e do contrato de trabalho, não sendo 

obrigatória a instauração de inquérito administrativo para que se proceda a rescisão. 

 
 

Seção I – Das Condutas Infracionais Gerais ao Regime Disciplinar 
 

Art. 167. São condutas infracionais consideradas de menor gravidade aquelas 

praticadas pelo agente em desconformidade com seus deveres institucional ou 

legalmente estabelecidos e que não impliquem desdobramentos de qualquer ordem 

que, apurados, as tornem mais gravosas, tais como: 

I. comportamentos e atitudes que perturbem as atividades rotineiras relacionadas ao 

ensino, pesquisa, extensão dos integrantes da comunidade acadêmica ou o bom 

andamento daquelas de caráter administrativo-operacional da FADEP; 

II. omissões, negligência e/ou abuso no exercício das funções acadêmicas do agente 

que não venham a ofender material ou moralmente quaisquer pessoas, instituições 

ou a FADEP; 

III. quaisquer procedimentos que firam o decoro, a boa-fé, os costumes institucional e 

socialmente aceitos, a probidade, a dignidade humana e a imagem institucional que 

não impliquem obscenidade e/ou preconceito de qualquer ordem e/ou assédio de 

qualquer espécie e tampouco maculem de qualquer forma a imagem da FADEP; 

IV. ações e práticas rotineiras que impliquem desperdício de material ou uso 

inadequado de instalações, espaços, equipamentos ou quaisquer bens corpóreos 

de propriedade da FADEP; 

V. desobediência a comandos rotineiros emanados de autoridades institucionais 

presumivelmente competentes para emiti-los ou que tenham expressamente 

autoridade para fazê-lo nos termos da legislação, deste Regimento ou de 

regulamentação institucional; 
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VI. ações e práticas ilícitas que impliquem risco de dano material ou moral a FADEP 

ou a qualquer pessoa natural que com este se relacione ou que se encontre em 

suas dependências; 

VII. uso indevido de instalações da FADEP para práticas não autorizadas 

expressamente ou em desacordo com a regulamentação aplicável, incluindo pátios, 

laboratórios, salas de aula, áreas destinadas ao trânsito e estacionamento de 

automóveis, dentre outras; 

VIII. prática de condutas que se enquadrem no âmbito da Lei Federal nº. 9.099/1995, 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no que se refere à ilicitude criminal 

(Art. 61, caput). 

 

Art. 168. São condutas infracionais consideradas de média gravidade aquelas 

que perturbem o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas e/ou os 

membros da comunidade acadêmica e da sociedade ligados a FADEP e não se 

enquadrem por suas características ou desdobramentos no âmbito das tidas por graves 

ou gravíssimas, tais como: 

I. conduta reincidente em infração de menor gravidade; 

II. condutas que, apesar de se enquadrarem formalmente no âmbito das de menor 

gravidade, pelos seus desdobramentos apresentam-se mais gravosas a FADEP 

e/ou aos membros afetados da comunidade acadêmica; 

III. ações e práticas pontuais que impliquem ofensa ao patrimônio moral da FADEP, 

tais como seu nome, marca e imagem, bem como de seus colaboradores quando a 

ofensa se ligar a exercício de função laboral ou acadêmica ligada a FADEP; 

IV. uso pontual de substâncias entorpecentes ou consumo não autorizado de bebidas 

alcóolicas nas dependências da FADEP; 

V. improbidade ou uso de meios ilícitos pontual no exercício das funções laborais ou 

em tarefas e avaliações escolares (tais como cola e plágio), incluindo-se a 

tentativa, a incitação e a participação em tais práticas; 

VI. divulgação de cartazes e publicações ofensivos a Autoridades, Pessoas ou 

Instituições no âmbito das dependências da FADEP. 

 

Art. 169. São condutas infracionais consideradas graves aquelas que 

perturbem em grau muito acentuado o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas e/ou os membros da comunidade acadêmica e da sociedade ligados a 

FADEP e não se enquadrem por suas características ou desdobramentos no âmbito 

das tidas por gravíssimas, tais como: 

I. conduta reincidente em infração de média gravidade; 

II. condutas que, apesar de se enquadrarem formalmente no âmbito das de média 

gravidade, pelos seus desdobramentos apresentam-se mais gravosas a FADEP 

e/ou aos membros afetados da comunidade acadêmica; 

III. ofensa leve à integridade corporal ou à saúde de qualquer pessoa no âmbito da 

FADEP ou a membro de sua comunidade acadêmica; 
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IV. ações e práticas reiteradas que impliquem ofensa ao patrimônio moral da FADEP, 

tais como seu nome, marca e imagem, bem como de seus colaboradores quando a 

ofensa se ligar a exercício de função laboral ou acadêmica ligada a FADEP; 

V. porte de arma branca ou de fogo no interior das dependências e instalações da 

FADEP quando o portador não se encontre a serviço do Estado ou não possua 

expressa autorização institucional para fazê-lo; 

VI. uso apurado de substâncias entorpecentes ou de bebidas alcóolicas nas 

dependências da FADEP; 

VII. improbidade ou uso de meios ilícitos reiterados no exercício das funções laborais 

ou em tarefas e avaliações escolares (tais como cola e plágio), incluindo-se a 

tentativa, a incitação e a participação em tais práticas; 

VIII. deixar o Docente ou Tutor de cumprir, sem motivo aceito como justo pelo CAS, 

suas atribuições laborais no que se refere ao conteúdo do Plano de Ensino e 

Aprendizagem, reiteradamente o horário a que esteja obrigado, dentre outras, 

conforme a função específica do infrator; 

IX. exposição de terceiros e do patrimônio da FADEP a risco de lesão de qualquer 

ordem por condução temerária de veículo no interior da instituição. 

 

Parágrafo único. É destituído da função de representante estudantil junto a 

órgãos colegiados o aluno que deixe de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas 

ou a 5 (cinco) intercaladas, ressalvados os casos de ausência por motivo de força 

maior, devidamente comprovado a juízo do Colegiado respectivo. 

 

Art. 170. São condutas infracionais consideradas gravíssimas aquelas que 

perturbem em grau acentuadíssimo o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas e/ou os membros da comunidade acadêmica e da sociedade ligados a 

FADEP, tais como: 

I. conduta reincidente em infração grave; 

II. condutas que, apesar de se enquadrarem formalmente no âmbito das consideradas 

graves, pelos seus desdobramentos apresentam-se extremamente gravosas a 

FADEP e/ou aos membros afetados da comunidade acadêmica; 

III. apresentar conduta que redunde em ofensa grave à integridade corporal ou à 

saúde de qualquer pessoa, incluindo conduta temerária de veículo no interior de 

qualquer das unidades institucionais, ou praticada mesmo fora do âmbito das 

unidades da FADEP, a membro de sua comunidade acadêmica; 

IV. ações e práticas reiteradas que impliquem ofensa considerada grave ao patrimônio 

moral da FADEP, tais como seu nome, marca e imagem, bem como de seus 

colaboradores quando a ofensa se ligar a exercício de função laboral ou acadêmica 

ligada a FADEP; 

V. desrespeitar ordens emanadas de autoridades da FADEP com violência verbal ou 

física; 

VI. lesão grave a pessoa ou patrimônio institucional em razão da prática de condução 

temerária de veículo no interior de qualquer das unidades da FADEP. 
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§ 1º. A reincidência em condutas consideradas como graves constitui falta 

gravíssima e se configura como justa causa para dispensa do colaborador ou como 

motivo bastante para desligamento do discente, com todos seus consectários. 

 

§ 2º. A dispensa, desligamento ou destituição não prejudica a responsabilidade 

civil, penal e administrativa, com todas as suas consequências, em que incorra o 

infrator. 

 

 

Seção II - Do Regime Disciplinar Do Corpo Docente 
 

Art. 171.  Os membros do Corpo Docente estão sujeitos às seguintes 

penalidades disciplinares: 

I. ADVERTÊNCIA, oral ou escrita e sigilosa, por: 

a) transgressão dos prazos regimentais, atraso ou falta de comparecimento aos 

atos acadêmicos ainda que não resultem em prejuízo ou transferência de 

responsabilidade a terceiros; 

b) falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao recinto escolar com atitudes 

discrepantes em relação aos membros da comunidade acadêmica. 

II. REPREENSÃO, por escrito, por: 

a) reincidência nas faltas previstas no item I; 

b) ofensa a qualquer membro do corpo administrativo, docente e discente; 

c) falta de cumprimento de diligências solicitadas em nome da Direção quanto à 

sua documentação pessoal, ou relativa a sua atuação docente; 

d) não cumprimento de normas editadas pela Coordenação de Curso ou Direções 

da FADEP. 

III. DISPENSA, por justa causa, nos casos previstos na legislação trabalhista; 

  

§ 1º.  A aplicação das penalidades previstas nos itens I e II é de competência 

do Coordenador de Curso e poderá ser feita em qualquer ordem nos itens previstos, 

dependendo da gravidade da falta ou transgressão, sendo obrigatório o registro em 

livro ata especificamente aberto para este fim e a comunicação ao departamento de 

Recursos Humanos para fins de registro. 

 

§ 2º.   A aplicação da penalidade prevista no item III será encaminhada pelo 

Coordenador de Curso ao departamento de Recursos Humanos e Direção Geral, para 

as devidas providências. 

 

 

 

Seção III - Do Regime Disciplinar do Corpo Discente 
 

Art. 172. Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:  
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I. ADVERTÊNCIA, por escrito, quando incorrer em qualquer das infrações de menor 

gravidade; 

II. REPREENSÃO, por escrito, nos casos de: 

a. reincidência nas faltas previstas no item I; 

b. cometimento de qualquer infração de média gravidade, assim definida nos 

termos deste Regimento. 

III. SUSPENSÃO, com perda das avaliações nesse período, por: 

a. reincidência a nas faltas previstas no item II; 

b. cometimento de qualquer infração grave, assim definida nos termos deste 

Regimento. 

IV. DESLIGAMENTO, com expedição da transferência, por: 

a. reincidência nas faltas previstas no item III; 

b. cometimento de qualquer infração gravíssima, assim definida nos termos deste 

Regimento.  

 

§ 1º. A determinação do período de suspensão ao qual o aluno será submetido, 

ficará a critério do Coordenador do Curso, considerando a gravidade da infração, após 

consulta as direções. 

 

§ 2º. A aplicação da penalidade de desligamento é antecedida por instauração 

de sindicância ou inquérito, e é de competência do(a) Diretor(a) da FADEP. 

 

§ 3º. O registro das penalidades é feito em livro ata próprio, não constando do 

histórico escolar do aluno. 

  

 

Seção IV - Do Regime Disciplinar Do Corpo Técnico-Administrativo 
 

Art. 173. Os membros do Corpo Técnico-Administrativo estão sujeitos às 

seguintes penalidades disciplinares: 

I. ADVERTÊNCIA, oral ou escrita e sigilosa, por: 

a. transgressão dos prazos regimentais, atraso ou falta de comparecimento aos 

atos administrativos inerentes à sua função, ainda que não resultem em prejuízo 

ou transferência de responsabilidade a terceiros; 

b. falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao recinto escolar com atitudes 

discrepantes em relação aos membros da comunidade acadêmica. 

II. REPREENSÃO, por escrito, por: 

a. reincidência nas faltas previstas no item I; 

b. ofensa a qualquer membro do corpo administrativo, docente e discente; 

c. falta de cumprimento de diligências solicitadas em nome da Direção Geral 

quanto à sua documentação pessoal, ou relativa a sua atuação profissional. 

d. não cumprimento de normas editadas pela Coordenação Administrativo-

Financeira da FADEP. 

III. DISPENSA, por justa causa, nos casos previstos na legislação trabalhista; 
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§ 1º.  A aplicação das penalidades previstas nos itens I e II é de competência 

do Coordenador de Setor e do departamento de Recursos Humanos e poderá ser feita 

em qualquer ordem nos itens previstos, dependendo da gravidade da falta ou 

transgressão, sendo obrigatório o registro e arquivamento na pasta individual de 

documentos do funcionário. 

 

§ 2º.   A aplicação da penalidade prevista no item III será encaminhada pelo 

Coordenador de Setor ao departamento de Recursos Humanos e à Direção Geral, para 

as devidas providências. 

 

TÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 174. Os casos e matérias omissos neste regimento serão resolvidos e/ou 

regulamentados pelo CAS, quando não forem de competência específica de outro 

órgão ou autoridade. 

 

Art. 175. As representações, requerimentos e recursos somente serão objeto 

de exame quando formulados na forma e prazos regimentais, por escrito, 

fundamentados e assinados. 

 

Art. 176. As taxas e semestralidades serão fixadas atendendo os termos 

estabelecidos pela legislação vigente. 

 

Parágrafo único. No valor da semestralidade estão incluídos os atos 

exclusivamente administrativo-acadêmicos inerentes ao oferecimento do curso ou 

disciplina isolada pela FADEP e seu pagamento será parcelado segundo plano 

pertinente aprovado pela IES, em prestações sucessivas e em conformidade com o 

permitido na legislação aplicável. 

 

Art. 177. Na FADEP são vedadas manifestações no plano acadêmico de 

caráter político-partidário e quaisquer atividades que revelem preconceitos ou 

discriminações vedadas em lei ou socialmente repudiadas. 

 

Parágrafo único. A disposição contida neste artigo não afasta a possibilidade 

de promoção de debates e discussões técnico-acadêmicas que abranjam matéria de 

cunho político, mas de interesse para a comunidade em geral, ou profissionais, de 

determinada categoria ligada aos cursos oferecidos pela FADEP. 

 

Art. 178. Nenhuma publicação que envolva responsabilidade da FADEP pode 

ser feita sem autorização prévia da Direção Geral. 
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Art. 179. Além das alterações que lhe forem impostas em decorrência de 

legislação superveniente, este Regimento pode ser modificado por iniciativa do(a) 

Diretor(a) Geral ou de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros do Conselho de 

Administração Superior (CAS), devendo ser aprovadas as modificações por, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros. 

 

Art. 180. O disposto nesse Regimento não concede ao Corpo Docente e ao 

Pessoal Técnico-Administrativo qualquer direito trabalhista especial.  

 

Art. 181. O presente Regimento passa a vigorar a partir da data da sua 
aprovação e publicação. 

 


