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FACULDADE IEDUCARE – FIED 
REGIMENTO GERAL 

 

TÍTULO I 
DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 
Art.1º A FACULDADE IEDUCARE - FIED instituição privada, particular em sentido estrito, com 
limite territorial de atuação circunscrito ao Município de Tianguá, Estado do Ceará, estabelecida à 
Rua Conselheiro João Lourenço, nº 406 – Bairro: Centro, mantido pela Associação Igreja Adventista 
Missionária - AIAMIS, pessoa jurídica de Direito Privado, sediada a Rua Profa. Maria Cleide Dias 
Carneiro, nº. 85 Bairro: Dom Expedito Lopes, Sobral-CE, com inscrição no CNPJ nº 
03.365.403/0001-22, com sede e foro no município de Sobral, no Estado do Ceará. 
 
Parágrafo único.  A FACULDADE IEDUCARE - FIED reger-se-á pela legislação do ensino superior, 
por este Regimento e, no que couber pelo Estatuto da Entidade Mantenedora. 
 

TÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 
 
Art.2º A FACULDADE IEDUCARE - FIED tem por objetivos: 
 
I. Promover o Ensino, a Pesquisa e a Extensão pelo cultivo do saber, nos domínios da Filosofia, 
das Ciências, das Letras, das Artes, das Técnicas e da Saúde e a sua aplicação a serviço do progresso 
da comunidade e da pessoa humana. 
 
II. Formar profissionais graduados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira colaborando 
com sua formação contínua. 
 
III.  Incentivar o trabalho de Pesquisa e Investigação Científica visando o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da disseminação da cultura, e, desse modo, desenvolver a comunidade que 
vive em sua área de abrangência e influência. 
 
IV. Promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
Patrimônio da Humanidade, comunicando o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras 
formas de comunicação. 
 
V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional possibilitando 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 da atualidade, em particular os nacionais e regionais 
prestando serviços especializados à comunidade e estabelecer, com esta, relação de parceria. 
 
VII. Promover a Extensão aberta à participação da comunidade local visando a difusão das conquistas 
e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição. 
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Parágrafo único.  Para alcançar os objetivos propostos, a FACULDADE IEDUCARE - FIED 
obedecerá aos princípios de respeito à dignidade da pessoa e aos seus direitos fundamentais, 
proscrevendo qualquer forma de discriminação. 
 
Art.3º O Regimento Geral da FACULDADE IEDUCARE - FIED, disciplina as normas relativas ao 
funcionamento da Instituição, e a execução dos serviços administrativos e das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, em complementação ao Estatuto. 
 

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
Art.4º A estrutura organizacional administrativa da FACULDADE IEDUCARE - FIED se divide em 
três grupos essenciais ao cumprimento dos fins institucionais: 
 
I. Órgãos de Administração Superior. 
 
II. Órgãos de Administração Básica. 
 
III. Órgãos de Apoio Administrativo. 
 
Parágrafo único.  Os Órgãos de Administração Superior, de Administração Básica e de Apoio 
Administrativo são criados, transformados ou extintos por deliberação do Conselho Deliberativo 
(CODE). 
 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 
Art.5º Administração Superior da FACULDADE IEDUCARE - FIED é responsabilidade dos 
Conselhos Superiores, como órgãos normativos, deliberativos e consultivos, e da Diretoria Geral, 
como órgão executivo, com a seguinte estrutura organizacional básica e setorial: 
 

SEÇÃO I 
DOS CONSELHOS SUPERIORES 

 
Art.6º Os Conselhos Superiores da FACULDADE IEDUCARE - FIED são: 
 
I. Conselho Deliberativo (CODE). 
 
II. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE). 
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SUBSEÇÃO I 

DO CONSELHO DELIBERATIVO (CODE)  
 
Art.7º O Conselho Deliberativo (CODE) é o órgão máximo normativo e deliberativo em matéria de 
política e administração da FACULDADE IEDUCARE - FIED, respeitada a competência da 
Mantenedora, bem assim que supervisiona, orienta e coordena as atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão em toda a Instituição, e tem como atribuições: 
 
I. Exercer a jurisdição superior da FACULDADE IEDUCARE - FIED em matéria de 
Administração e Gestão Acadêmica. 
 
II. Estabelecer a política geral de ação universitária. 
 
III. Homologar a aprovação do Plano Anual de Atividades da Instituição e diretrizes orçamentárias. 
 
IV. Nomear Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
 
V. Aprovar seu próprio Regulamento e suas posteriores alterações, Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), bem como os demais Regulamentos e Estatutos dos órgãos da Instituição, 
encaminhando para posterior aprovação pelo órgão federal competente nos termos da legislação 
vigente. 
 
VI. Aprovar as diretrizes de ensino, pesquisa e extensão estabelecidas pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONEPE).  
 
VII. Apreciar, em grau de recurso, acerca das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONEPE). 
 
VIII. Deliberar acerca da indicação, seleção e destituição de Coordenadores Acadêmicos e 
Coordenadores de Curso. 
 
IX. Decidir, após sindicância administrativa, acerca de intervenção em curso bem como de 
destituição de Coordenador de Curso. 
 
X. Decidir, após processo administrativo disciplinar, sobre a punição de integrante do corpo 
docente, discente e técnico-administrativo, propondo a medida adequada ao caso concreto. 
 
XI. Criar ou extinguir Cursos de Graduação e Pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu, ouvido o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), bem como suas modalidades. 
 
XII. Homologar o resultado das seleções para provimento de cargo de magistério aprovado pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE). 
 
XIII.  Baixar normativa disciplinando a realização de eleições no âmbito do corpo docente, discente 
e técnico-administrativo quando os pleitos tiverem esta finalidade. 
 
XIV. Indicar representante da comunidade para compor o Conselho Deliberativo (CODE). 
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XV. Homologar pedidos de créditos/aula complementares, suplementares e extraordinários, bem 
como, modificações nas matrizes curriculares dos cursos de graduação e Pós-graduação Lato sensu e 
Stricto sensu. 
 
XVI. Aprovar a política pessoal docente e técnico-administrativo, relacionada a diretrizes gerais de 
orientação administrativa, inclusive os Planos de Cargos, Salários e Carreiras (PCSC). 
 
XVII. Aprovar a programação orçamentária anual e plurianual, pedidos de créditos adicionais, bem 
como a prestação de conta e o relatório de atividades anuais e submetê-los à homologação da 
Mantenedora. 
 
XVIII. Apreciar o Relatório Anual de Atividades da FACULDADE IEDUCARE - FIED. 
 
XIX. Deliberar sobre a participação da Instituição em Programas de Cooperação com Entidades 
nacionais e estrangeiras, oficiais ou particulares. 
 
XX. Apresentar à Mantenedora, até 30 de março do ano seguinte, o balanço geral das atividades 
financeiras do exercício anterior, bem como projetos, propostas e orçamento para o exercício 
seguinte. 
 
XXI. Deliberar originalmente ou em grau de recurso sobre qualquer matéria de sua competência 
não prevista neste Regimento Geral e demais Regulamentos da Instituição. 
 
XXII. Apreciar recursos contra atos do Diretor Geral nos casos e na forma definidos no Regimento 
Geral. 
 
XXIII. Apreciar, em grau de recurso, as decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONEPE), nos casos e na forma definidos neste Regimento Geral. 
 
 Art.8º Compõem o Conselho Deliberativo (CODE):  
 
I.  Diretor Geral, como Presidente. 
 
II.  Vice-Diretor, como Vice-Presidente. 
 
III. Representante da Mantenedora 
 
IV. Diretor Administrativo. 
 
V. Diretor Acadêmico. 
 
VI. Procurador Institucional. 
 
VII. Ouvidor. 
 
VIII. um representante dos Coordenadores Acadêmicos. 
 
IX. um representante dos docentes, escolhidos por seus pares. 
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X. um representante dos corpo-técnico administrativo, escolhido por seus pares. 
 
XI. um representante estudantil, escolhido de acordo com os termos deste Regimento Geral. 
 
§1º O mandato dos membros referidos nos itens de I a VII coincide com o exercício da respectiva 
função. 
 
§2º Os membros escolhidos do Conselho Deliberativo, em suas faltas e impedimentos, serão 
substituídos por suplentes, indicados na mesma forma que os titulares. 
 
 
Art.9º O Conselho Deliberativo se reunirá, ordinariamente, no início e no fim de cada período letivo 
e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor Geral da FACULDADE IEDUCARE - FIED 
por iniciativa própria, ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que o constituem. 
 
§1º O Presidente do Conselho Deliberativo (CODE) além do voto de quantidade terá também o de 
qualidade, em caso de empate. 
 
§2º As sessões do Conselho Deliberativo (CODE) serão secretariadas pelo Secretário dos órgãos de 
Deliberação Superior. 
 
§3º Na ausência de um Vice-Diretor, a vice-presidência do Conselho deliberativo será indicada pela 
Mantenedora. 
 
Art.10.  Dos critérios para a escolha do representante do corpo discente, mencionados no item X do 
Art.8º: 
 
I - seja aluno regularmente matriculado em Cursos da FACULDADE IEDUCARE - FIED; 
 
II - esteja cursando, pelo menos, três disciplinas no semestre letivo; 
 
III - não registre reprovação ou punição no histórico escolar; 
 
IV - tenha cursado, no mínimo, dois semestres nesta Faculdade. 
 
Art. 11.  O discente perde o mandato quando: 
 
I - a critério do Conselho de Curso tiver comportamento incompatível com a função; 
 
II - trancar ou cancelar a matrícula; 
 
III - concluir o curso. 
 
Art.12. O representante do corpo técnico-administrativo, mencionado no inciso IX do artigo 8º, terá 
mandato de 01(um) ano e deverá obedecer aos seguintes critérios de elegibilidade: 
 
I. Ser efetivo com contrato de 44 horas/semanais. 
 
II. Estar na Instituição há, no mínimo, dois anos. 
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III. Não ter punição registrada. 
 
Art.13. O técnico-administrativo perde o mandato quando: 
 
I. A critério do Conselho Deliberativo (CODE) tiver comportamento incompatível com a função. 
 
II. Descumprir, supervenientemente, qualquer dos critérios de elegibilidade. 
 
 

SUBSEÇÃO II 

DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONEPE) 
 
Art.14. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) é órgão deliberativo e consultivo da 
FACULDADE IEDUCARE - FIED em matéria de ensino e tem como atribuições: 
 
I. Estabelecer as diretrizes do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 
 
II. Elaborar e aprovar seu próprio Regulamento e enviá-lo para homologação do Conselho 
Deliberativo (CODE). 
 
III. Fixar Normas Complementares a este Regimento Geral sobre o Processo Seletivo, Currículos, 
Programas, Matrizes e Equivalências Curriculares, Matrícula, Transferência, Avaliação de 
Rendimento Acadêmico, Orientação e Encaminhamento ao órgão competente para Revalidação de 
Diplomas Estrangeiros, Aproveitamento de Estudos e Convalidação de Diplomas. 
 
IV. Aprovar os planos de implantação de novos Cursos de Graduação e Pós-graduação, de acordo 
com a legislação e normas gerais aplicáveis. 
 
V. Aprovar as integralizações curriculares dos Cursos de Graduação e Pós-graduação. 
 
VI. Emitir parecer em matérias de sua competência. 
 
VII. Decidir sobre propostas, indicações ou representações de interesse da Instituição, em assuntos de 
sua esfera de ação. 
 
VIII. Exercer atividades de fiscalização e adotar ou propor, conforme o caso, medidas de natureza 
preventiva, corretiva e/ou punitiva que estejam no âmbito de suas atribuições. 
 
IX. Deliberar, originariamente, ou em grau de recurso, sobre qualquer outra matéria de sua esfera de 
competência, não prevista no Estatuto, no Regimento Geral ou demais Regulamentos. 
 
X. Apreciar vetos do Presidente do Conselho Deliberativo (CODE) em decisões do próprio 
Conselho. 
 
XI. Opinar sobre a contratação e a remoção de membros do corpo docente. 
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XII. Opinar sobre a participação da Instituição em Programas de Cooperação com Entidades nacionais 
e estrangeiras, oficiais ou particulares. 
 
XIII. Manifestar-se sobre a modificação do Estatuto e do Regimento Geral da Instituição em 
matéria compreendida no âmbito de sua competência e submetê-lo à deliberação do Conselho 
Deliberativo (CODE). 
 
XIV. Estabelecer critérios para aplicação dos regimes de trabalho do pessoal docente nos termos do 
Plano de Cargos, Salários e Carreira (PCSC), submetendo à homologação do Conselho Deliberativo 
(CODE). 
 
Art.15. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) será integrado pelos seguintes 
setores: 
 
I. Diretor Geral. 
 
II.  Diretor Acadêmico. 
 
III. Coordenadores Acadêmicos. 
 
IV. Coordenadores de Cursos. 
 
V. Coordenador de Laboratórios. 
 
VI. Coordenador da Biblioteca. 
 
VII. Secretaria Acadêmica. 
 
VIII. Ouvidoria. 
 
IX. Coordenador Comissão Própria de Avaliação – CPA. 
 
X. Representante do Corpo Docente, eleito pelos professores. 
 
XI.  Representante do Corpo Discente, eleito pelos acadêmicos. 
 
XII. Representante da Comunidade. 
 
§1º No caso de impedimento, o Diretor Geral poderá ser substituído pelo Diretor Acadêmico. 
 
§2º Os integrantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão serão pessoas de reconhecida 
capacidade nas áreas de atuação da FACULDADE IEDUCARE - FIED, a par de reconhecido 
comportamento ético. 
 
Art.16. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) reunir-se-á ordinariamente 
bimestralmente e, extraordinariamente sempre que for necessário. 
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Art.17. O quórum das reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) é 1/3 (um 
terço) dos seus membros, sendo que as deliberações podem ser tomadas pela maioria simples dos 
presentes.  
 
§1º O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), além do voto de 
quantidade, terá também o voto de qualidade, em caso de empate. 
 
§2º As sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) serão secretariadas por 
secretário designado. 
 
Art.18. O representante do corpo docente, mencionado no inciso VIII do Art. 8º e no inciso IX do 
Art.14, terá mandato de 01(um) ano e deverá obedecer aos seguintes critérios de elegibilidade: 
 
I. Ser efetivo, com contrato de 40 horas/semanais. 
 
II. Estar na Instituição há, no mínimo, dois anos. 
 
III. Ter titulação mínima de Mestre. 
 
IV. Não ter punição registrada. 
 
Art.19. O docente perde o mandato quando: 
 
I. A critério do Conselho Deliberativo (CODE), quando tiver comportamento incompatível com a 
função. 
 
II. Descumprir, supervenientemente, qualquer dos critérios de elegibilidade. 
 

SEÇÃO II 
DA DIRETORIA GERAL 

 
Art.20. A Diretoria Geral é o órgão máximo de direção executiva da FACULDADE IEDUCARE - 
FIED, sendo exercida pelo Diretor Geral ou, na sua falta ou impedimento, por quem este indicar, e 
será nomeado pelo Presidente da Mantenedora. 
 
Art.21. O mandato do Diretor Geral é de 04 (quatro) anos, sendo permitida recondução ao mesmo 
cargo. 
 
Art.22. São atribuições do Diretor Geral: 
 
I. Apresentar ao Conselho Deliberativo (CODE), até 30 de outubro de cada ano, a proposta 
orçamentária para o exercício seguinte acompanhada de orçamento analítico. 
 
II. Exercer, como dirigente máximo da FACULDADE IEDUCARE - FIED, a gestão econômico-
financeira e acadêmica da Instituição. 
 
III. Representar a Instituição em juízo ou fora dele. 
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IV. Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades da Instituição no âmbito da Administração 
Superior. 
 
V. Conferir graus e assinar diplomas. 
 
VI. Praticar no âmbito de sua competência todos os atos relativos a direitos e deveres do corpo 
técnico-administrativo, docente e discente. 
 
VII. Exercer poder disciplinar na Instituição de acordo com as ações do Estatuto, Regimento Geral e 
da legislação vigente referente ao corpo técnico-administrativo, docente e discente. 
 
VIII. Homologar sanções disciplinares propostas pelo Conselho Deliberativo (CODE). 
 
IX. Assinar convênios entre a Instituição e entidades públicas ou particulares, nacionais ou 
estrangeiras. 
 
X. Instituir comissões de caráter temporário ou permanente para estudo ou trabalho específico. 
 
XI. Propor, a quem de direito, a reformulação do orçamento anual da Instituição e ao Conselho 
Deliberativo (CODE) quando julgar conveniente e necessário, estudos para reformular ou ratificar o 
Regimento Geral. 
 
XII. Presidir o Conselho Deliberativo (CODE) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONEPE). 
 
XIII. Manter a ordem e a disciplina no âmbito de sua jurisdição. 
 
XIV. Delegar atribuições, especialmente aos Diretores Administrativo e Acadêmico. 
 
XV. Propor a destituição de Coordenadores e, no caso de intervenção em Cursos de Graduação e Pós-
graduação, designar o interino. 
 
XVI. Baixar Resoluções e Portarias decorrentes de decisões dos Conselhos Superiores assim como 
praticar atos próprios do exercício de seu cargo. 
 
XVII. Instituir comissões para estudar problemas específicos.  
 
XVIII. Designar o Chefe da Procuradoria Jurídica, bem como os Assessores. 
 
XIX. Por veto às deliberações dos Conselhos Superiores, justificando-o, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis ao Conselho Deliberativo (CODE), o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de 
3/5 (três quintos) dos seus membros. 
 
Art.23. São órgão auxiliares da Diretoria: 
 
I. Secretaria-Executiva. 
 
II. Procuradoria Institucional. 
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III. Procuradoria Jurídica. 
 
IV. Diretoria Administrativa. 
 
V. Diretoria Acadêmica. 
 
VI. Ouvidoria 
 
VII. Comissão Própria de Avaliação – CPA. 
 
 

SEÇÃO III 
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO À DIRETORIA GERAL 

 

SUBSEÇÃO I 

SECRETARIA EXECUTIVA 
 
Art.24. Vinculada à Diretoria Geral funcionará a Secretaria Executiva com as seguintes atribuições: 
 
I. Prestar assistência aos órgãos de deliberação superior da FACULDADE IEDUCARE - FIED. 
 
II. Receber e expedir a correspondência. 
 
III. Assistir às sessões e lavrar as atas. 
 
IV. Conservar e manter sob sua guarda os livros e registros. 
 
V. Comunicar aos membros dos órgãos de deliberação superior, por escrito, com 02 (dois) dias úteis 
de antecedência e mediante protocolo, o dia e à hora de cada sessão ordinária. 
 
VI. Exercer outras atividades pertinentes ao cargo que forem atribuídas pelo presidente do Conselho 
Deliberativo (CODE) e pelos órgãos de deliberação superior. 
 

SUBSEÇÃO II 

DA PROCURADORIA INSTITUCIONAL 
 
Art.25. A Procuradoria Institucional é o órgão responsável pela relação da Instituição com o 
Ministério da Educação e de apoio acadêmico às Diretorias e Coordenações, na supervisão e 
organização dos processos acadêmicos internos, bem como o acompanhamento das atividades 
acadêmicas institucionais objetivando o cumprimento das determinações legais instituídas pela 
legislação educacional. 
 
Parágrafo único. O Procurador Institucional é profissional de reconhecida capacidade técnica e será 
indicado pela Mantenedora. 
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Art.26. À Procuradoria Institucional compete:  
 
I. Apresentar, anualmente, à Diretoria o relatório dos trabalhos desenvolvidos. 
 
II. Comparecer às sessões dos órgãos colegiados superiores, quando convocado.  
 
III. Acompanhar o desenvolvimento, inspeção, organização e atualização do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e do Regimento Geral. 
 
IV. Emitir pareceres e estudos em relação às políticas institucionais e integração com as políticas do 
Ministério da Educação.  
 
V. Organizar a estrutura do Projeto Pedagógico de novos cursos e dos Cursos em funcionamento, 
em conjunto com a gestão do curso respectivo.  
 
VI. Elaborar processos de recredenciamento da Instituição, autorização e reconhecimento de cursos. 
 
VII. Zelar pela disciplina, no âmbito de suas atribuições e competência.  
 
VIII. Cumprir e fazer cumprir a legislação educacional e a normatização interna, bem como as 
determinações da Diretoria Geral.  
 
X. Exercer as demais atribuições previstas neste Regimento ou determinadas pela Diretoria Geral.  
 

SUBSEÇÃO III 

DA PROCURADORIA JURÍDICA 
 
Art.27. A Procuradoria Jurídica é órgão de assistência jurídica da Instituição e será dirigida por um 
advogado nomeado pelo Diretor Geral. 
 
Art.28. À Procuradoria Jurídica compete: 
 
I. Planejar, promover, coordenar e supervisionar a execução de atividades jurídicas da 
FACULDADE IEDUCARE - FIED.  
 
II. Subsidiar a Diretoria Geral na formulação de políticas de expansão e aperfeiçoamento e 
consolidação das ações que visem o cumprimento da missão da Instituição. 
 
III. Prestar apoio jurídico na elaboração de projetos de regulamentos, bem como na alteração destes. 
 
IV. Elaborar estudos e pareceres que sejam solicitados pela Diretoria Geral. 
 
V. Prestar apoio jurídico na análise de processos administrativos. 
 
VI. Elaborar projetos de minuta de acordos, protocolos, ou contratos a celebrar pela FACULDADE 
IEDUCARE - FIED. 
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VII. Desenvolver outras funções que revelem da atividade jurídica. 
 

SUBSEÇÃO IV 
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 
Art.29. A Diretoria Administrativa é exercida por profissional de reconhecida capacidade técnica, 
nomeado pela Diretoria Geral, para mandato de 04 (quatro) anos, permitindo-se a recondução. 
 
Art.30. São atribuições da Diretoria Administrativa: 

 
I. assessorar o Diretor Geral; 

 
II. cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos operacionais relativos à gestão orçamentária, 
financeira, contábil, de pessoal, patrimônio, de qualidade, segurança, transporte, edificação e 
conservação de bens imóveis e móveis e serviços em geral, observando normas e instruções legais 
determinadas pela Instituição, e a legislação em vigor; 
 

III. manter a Diretoria Geral informada sobre as disponibilidades financeiras e as obrigações a pagar; 
 
IV. autorizar, após concordância do Diretor Geral, as despesas extraordinárias para a manutenção dos 
cursos e atividades da Faculdade; 
 
V. submeter ao Diretor Geral a prestação de contas, o relatório de Gestão Financeira e de execução 
orçamentária, o balanço do almoxarifado e o inventário dos bens patrimoniais móveis e imóveis, de 
acordo com a legislação vigente; 
 
VI. subsidiar com dados e informações necessárias à elaboração do Plano Anual de Trabalho 
Acadêmico e da proposta orçamentária anual da Instituição; 

 
VII. elaborar, juntamente com o Diretor Geral, o planejamento anual das necessidades da Instituição 
inerente a sua área de atuação; 
 

VIII. apoiar a manutenção e controle do sistema de Gestão de Qualidade; 
 

VIII. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e as deliberações dos órgãos colegiados. 
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SUBSEÇÃO V 
DA DIRETORIA ACADÊMICA 

 
Art. 31. A Diretoria Acadêmica é exercida por profissional de reconhecida capacidade técnica, 
nomeado pela Diretoria Geral, para mandato de 04 (quatro) anos, permitindo-se a recondução. 
 
Art. 32. São atribuições da Diretoria Acadêmica: 
 
I. coordenar os processos pedagógicos e administrativos inerente aos Cursos de Graduação e 
Departamentos com fins pedagógicos e acadêmicos; 

 
II. gerenciar o processo de encaminhamento das propostas de novos cursos para os Conselhos e todas 
as etapas seguintes; 
 

III. apoiar os Coordenadores de Curso de Graduação nos processos pedagógicos dos cursos; 
 

IV. coordenar o processo de Gestão dos Cursos de Graduação; 
 
V. participar do Processo Seletivo de Docentes; 

 
VI. acompanhar os cronogramas, projetos de cursos, encaminhamentos de diários e outros processos 
administrativos; 
 

VII. prestar assessoramento técnico pedagógico aos coordenadores de curso, docentes e discentes; 
 

VIII. propor e acompanhar a aplicação dos instrumentos de avaliação junto aos cursos; 
 
IX. acompanhar e postar informações no Sistema Acadêmico bem como acompanhar o registro e 
controle dos documentos; 

 
X. exercer as demais atribuições dentro de sua esfera de competência. 
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SUBSEÇÃO VI 

DA OUVIDORIA 
 
Art. 33. A Ouvidoria é um serviço de apoio e assessoria institucional, constituindo-se como um canal 
condutor das opiniões, sugestões e reclamações da comunidade acadêmica da FACULDADE 
IEDUCARE - FIED. 
 
Art.34.  Os objetivos da Ouvidoria são:  
 
I. Estreitar o relacionamento entre a instituição e a comunidade acadêmica; 
 
II. Atuar na melhoria dos serviços prestados; 
 
III. Atuar na solução, prevenção e mediação de conflitos; 
 
IV. Conhecer as expectativas discentes e docentes em relação aos cursos da Instituição; 
 
V. Estimular a participação do discente como agente de mudanças.  

 

SUBSEÇÃO VII 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVILIAÇÃO 
 

Art. 35. A Comissão Própria de Avaliação é órgão complementar da FACULDADE IEDUCARE - 
FIED tem autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados da Instituição. 
 
Art.36. A composição, a duração do mandato de seus membros, a dinâmica de funcionamento e a 
especificação de atribuições estão normatizadas em regulamentação própria, devidamente aprovada 
pelo Conselho Deliberativo, devendo ser amplamente divulgada no âmbito institucional.  
 
Parágrafo único.  Está assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica 
(docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes da sociedade civil organizada, 
ficando vedada à existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos 
representados.  
 
Art.37.  As atividades de avaliação serão realizadas em observância à análise global e integradas do 
conjunto de dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 
responsabilidades sociais da FACULDADE IEDUCARE - FIED.  
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CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO BÁSICA 
 
Art.38. São Órgãos da Administração Básica: 
 
I. Órgãos Acadêmicos. 
 
II. Órgãos Complementares. 
 

SEÇÃO I 
DOS ÓRGÃOS ACADÊMICOS 

 
Art.39. São Órgãos Acadêmicos: 
 
I. Coordenações. 
 

i. Acadêmicas. 
 

ii. De Curso. 
 
II. Instituto Superior de Educação. 
 

SUBSEÇÃO I 
DAS COORDENAÇÕES  

 
Art.40. Como órgãos de apoio acadêmico e pedagógico funcionarão as Coordenações Acadêmicas, 
Coordenações de Cursos, e os Colegiados de Cursos, cujos titulares serão nomeados pelo Diretor 
Geral.  
 
Parágrafo único.  As Coordenações serão nomeadas conforme necessidade da estrutura 
organizacional da FACULDADE IEDUCARE - FIED.  
 
Art. 41. A Coordenação Acadêmica planeja, coordena e superintende todas as atividades relacionadas 
à sua atividade, respeitando a missão da instituição e sua atuação no Ensino, Pesquisa, Extensão, 
Responsabilidade Social, Inovação e Gestão. 
 
Art.42. As Coordenações de Cursos são órgãos executivos para todos os efeitos de organização 
administrativa, didático-científica e de coordenação de pessoal docente, bem como o planejamento e 
a coordenação das atividades didático-pedagógicas do curso. 
 

Art.43. A Coordenação de Curso administra, coordena e superintende todas as atividades do curso, 
sendo responsável por todas as atividades relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem 
visando o acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso. 
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§1º Na ausência ou impedimento do Coordenador(a) do Curso, assumirá a Coordenação o Gestor 
Pedagógico e, na ausência ou impedimento deste, o membro do NDE mais antigo. 
 
§ 2º  O Coordenador, em suas faltas ou impedimentos, será substituído por um Professor do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE). 
 
Art.44. Compete ao Coordenador do Curso: 
 
I. Administrar e representar o Curso. 
 
II. Convocar, presidir e coordenar as reuniões e atividades do Colegiado do Curso e do Núcleo 
Docente Estruturante. 
 
III. Executar as disposições do Estatuto e deste Regimento Geral no que for aplicável ao Curso. 
 
IV. Indicar aos estudantes os objetivos a serem atingidos pelo Curso. 
 
V. Elaborar, juntamente com o Colegiado do Curso e acompanhamento do Diretor Acad6emico, a 
organização curricular estabelecendo elenco, conteúdo e sequência das disciplinas com os respectivos 
créditos para aprovação pelo CONEPE e homologação pelo CODE. 
 
VI. Traçar diretrizes de natureza didático-pedagógica, necessárias ao planejamento e ao 
desenvolvimento integrado das atividades curriculares. 
 
VII. Acompanhar a execução dos Planos de Programa de Ensino. 
 
VIII. Submeter, na época devida, à consideração do Colegiado de Curso os Planos das Atividades a 
serem desenvolvidas em cada período letivo. 
 
IX. Acompanhar a frequência dos docentes e do pessoal técnico-administrativo lotado no Curso, 
comunicando-a em tempo hábil ao setor competente. 
 
X. Decidir, em caso de urgência, sobre a matéria da competência do Colegiado do Curso, 
submetendo o seu ato à apreciação deste na primeira reunião subsequente. 
 
XI. Analisar os pedidos de transferência, aproveitamento de estudos e os planos de adaptação 
curriculares, de acordo com a legislação vigente e com as normas estabelecidas internamente. 
 
XII. Conceder regime especial para discentes mediante apresentação de documentação prevista no 
Regimento. 
 
XIII. Propor a contratação de monitores. 
 
XIV. Sugerir a contratação, transferência, afastamento e dispensa de pessoal docente, de acordo com 
o PCSC. 
 
XV. Administrar os bens patrimoniais sob sua responsabilidade. 
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XVI.  Acompanhar o desenvolvimento dos planos e projetos institucionais. 
 
XVII.  Elaborar e encaminhar à Diretoria Acadêmica o relatório anual de atividades da Coordenação 
do Curso, do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente Estruturante. 
 
Art.45. O Colegiado do Curso é de natureza consultiva, didático - pedagógica e disciplinar o qual será 
integrado pelos seguintes membros: 
 
I. Coordenador do Curso. 
 
II. Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE). 
 
III. Todos os professores do curso. 
 
IV. um representante estudantil, escolhido de acordo com os termos deste Regimento Geral. 
 
§1º Para a escolha dos representantes do corpo discente são adotados os mesmos critérios 
mencionados no Art. 10 deste Regimento. 
 
§2º O discente perde o mandato quando incidir em qualquer das situações previstas no Art.11 deste 
Regimento. 
 
§3º O mandato dos membros relacionados nos incisos de I a III terá a duração da titularidade no órgão 
que representam e dos membros previstos no IV, de um ano se ainda pertencerem ao respectivo corpo 
discente. 
 
§4º O Colegiado de Curso reunir-se-á e deliberará com a maioria de seus membros sendo conferido 
ao Coordenador o voto de qualidade, em caso de empate. 
 
§5º As reuniões do colegiado deverão ser registradas em ata. 
 
Art.46. Compete ao Colegiado do Curso: 
 
I. Funcionar como órgão deliberativo do Curso e como órgão consultivo da Diretoria Acadêmica 
em todos os assuntos de sua competência. 
 
II. Aprovar e reformar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e os demais Regulamentos do Curso, 
submetendo-o em seguida à apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) e 
homologação do Conselho Deliberativo (CODE). 
 
III. Propor, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), o currículo do curso, bem como 
suas alterações. 
 
IV. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) a criação ou a extinção de 
disciplinas do Curso, bem como alterações do fluxo curricular. 
 
V. Aprovar os programas das disciplinas, bem como suas modificações. 
 
VI. Aprovar a lista de oferta de disciplinas para cada período letivo. 
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VII. Zelar pela qualidade do ensino do Curso e coordenar a avaliação interna dele. 
 
VIII. Decidir ou opinar sobre outras matérias pertinentes ao Curso. 
 
IX. Exercer, na área da administração acadêmica, as atribuições de orientação e adotar ou propor 
conforme o caso medidas de natureza preventiva ou disciplinar que estejam no âmbito de sua 
competência. 
 
X. Encaminhar pedidos de homologação dos Projetos de Pesquisa e Extensão nas Coordenações 
Acadêmicas competentes. 
 
XI. Criar mecanismos de apoio de controle que assegurem à Coordenação do Curso de Graduação 
desenvolver de forma harmônica e eficiente as atividades curriculares planejadas. 
 
XII. Exercer as demais atribuições que de maneira explícita ou implícita incluam-se no âmbito de sua 
competência. 
 
Art.47. O Colegiado de Curso deverá ser aberto a todos os docentes e ter no mínimo 1/3 (um terço) 
presente nas reuniões. 
 
Art.48. Cada Curso da FACULDADE IEDUCARE - FIED deverá regulamentar o funcionamento do 
Colegiado de Curso, nas condições previstas neste Regimento, no Regulamento Institucional de 
Colegiados de Curso e na legislação educacional vigente.  
 
Art.49. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo e deliberativo e constituiu-se 
desde a execução do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) planejando, orientando e avaliando todo o 
desenvolvimento da Proposta Pedagógica, respeitado as disposições legais e regimentais. 
 
Art.50. Cada Curso da FACULDADE IEDUCARE - FIED deverá regulamentar o funcionamento do 
Núcleo Docente Estruturante (NDE), que deverá ser composto por professores do curso, obedecendo 
este Regimento, o Regulamento Institucional dos Núcleos Docentes Estruturantes e na legislação 
educacional vigente.  
 

SUBSEÇÃO II 
DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

 
Art.51. O Instituto Superior de Educação é o órgão de coordenação dos programas e cursos que visam 
à formação inicial, continuada e complementar para o magistério da Educação Básica, podendo 
incluir os seguintes cursos e programas: 
 
I. Cursos de licenciatura para a formação de professores da Educação Básica. 
 
II. Programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores de diploma de Nível 
Superior que atuarem nos anos finais de Ensino Fundamental e no Ensino Médio, em áreas do 
conhecimento ou disciplinas compatíveis com a sua formação anterior. 
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III. Programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais da Educação 
Básica dos diversos níveis. 
  
IV. Programas de Pós-graduação de caráter profissional voltados para a atuação na Educação Básica.  
 
Parágrafo único. Na FACULDADE IEDUCARE - FIED, o Instituto Superior de Educação constitui 
uma unidade de ensino e é regido por regulamento próprio, por este Regimento e pela legislação 
educacional federal relacionada. 
 

SEÇÃO II 
DOS ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 

 
Art.52. Com a finalidade de aplicar as políticas propostas pela administração superior, visando 
facilitar o trânsito das informações, dos anseios e sugestões do corpo docente, discente e técnico-
administrativo da instituição, a FACULDADE IEDUCARE - FIED conta com os seguintes órgãos 
complementares: 
 
I. Secretaria Geral. 
 
II. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico e Psicopedagógico. 
 
III.  Biblioteca. 
 

SUBSEÇÃO I 

DA SECRETARIA GERAL 
 
Art.53. A Secretaria Geral é órgão complementar acadêmico da FACULDADE IEDUCARE - FIED 
sendo exercida por um(a) Secretário(a) designado(a) pelo Diretor Geral. 
 
Art.54. Compete à Secretaria Geral: 
 
I. Auxiliar na elaboração de editais para processos seletivos. 
 
II. Organizar o processo de matrícula respeitando o número de vagas oferecidas e garantindo a 
apresentação dos documentos exigidos. 
 
III. Supervisionar o registro das informações no sistema de controle acadêmico. 
 
IV. Orientar e acompanhar a abertura das pastas acadêmicas dos alunos e seu posterior arquivamento. 
 
V. Emitir mapas de matrícula, levantamento de concorrências, relatórios técnicos. 
 
VI. Acompanhar semestralmente a situação das vagas (evasão, abandono, cancelamento e 
trancamento). 
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VII. Acompanhar processo seletivo de transferência externa, matrícula de portadores de diploma de 
nível superior e transferência interna, quando existirem vagas provenientes de abandono/evasão. 
 
VIII. Supervisionar os trabalhos de arquivamento de documentos, montagem e desmontagem de 
pastas, atualização de dados dos alunos no sistema, para que a organização seja mantida facilitando 
assim os trabalhos do setor, a localização de pastas bem como a atualização dos dados dos alunos no 
sistema.  
 
IX. Administrar e supervisionar os registros e arquivos acadêmicos.  
 
X. Expedir, receber e arquivar toda a correspondência acadêmica.  
 
XI. Manter atualizados os registros acadêmicos e os mecanismos de controle, ajustando-o às 
necessidades da legislação vigente. 
 
XII. Zelar pelo fiel registro dos dados. 
 
XIII. Propor as normas de registro e controle acadêmico. 
 
XIV. Redigir e expedir documentos acadêmicos: diplomas, certidões, atestados, declarações, atas, 
históricos escolares, currículos, guias de transferências e demais documentos acadêmicos.  
 
XV. Executar procedimentos/encaminhamentos de documentos para fins de transferência para outras 
IES.  
 

SUBSEÇÃO II 

DO NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO 
 
Art.55. O Núcleo de Acompanhamento Pedagógico e Psicopedagógico – NAP se configura como 
espaço de estudos, ações educacionais, aconselhamentos e orientações desenvolvendo atividades 
didático-pedagógicas e psicopedagógicas voltadas para os estudantes, professores, corpo técnico – 
administrativo, oferecendo mecanismos de melhoria do processo de ensino e aprendizagem visando 
aprofundar seus conhecimentos acadêmicos e pedagógicos. 
 
Art. 56. Ao Coordenador do Núcleo de Avaliação Pedagógica e Psicopedagógica - NAP compete:  
 
I. Assessorar a Direção Acadêmica, coordenações, professores, técnico-administrativos e estudantes 
nas questões didático-pedagógicas. 
 
II. Promover projetos, eventos, cursos, encontros que contribuam para o processo de aprendizagem, 
evolução pessoal e integração dos novos alunos. 
 
III. Promover assessorias individuais no sentido de apresentar propostas e auxiliar na melhoria da 
atuação pedagógica de professores, na formação complementar de acadêmicos e capacitação 
profissional de técnico administrativos. 
  
IV. Promover as relações professor-aluno, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. 
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V. Promover a qualificação acadêmica e atualização pedagógica do corpo docente. 
 
VI. Identificar problemas de aprendizagem do discente, junto com a Coordenação de Curso. 
 
VII. Promover reuniões sistemáticas com representantes de turmas, com o objetivo de conhecer o 
desenvolvendo das turmas, além de levar informações sobre a Instituição. 
 
VIII. Dedicar atenção especial aos novos alunos no primeiro semestre, para propiciar a integração e 
adequação do mesmo ao meio apresentando a Instituição de Ensino Superior. 
 
IX. Promover mecanismos de nivelamento, após verificação das deficiências das turmas recém 
ingressas, com o objetivo de permitir melhor rendimento do corpo discente em relação ao 
cumprimento dos conteúdos técnicos, vistos ao longo do primeiro ano letivo do curso. 
 
X. Estimular e oferecer o apoio necessário para os estudantes participarem de atividades acadêmicas 
de natureza extracurricular que proporcionem a busca do conhecimento em diversas áreas, agregando 
valor ao currículo e à experiência de vida. 
 
XII. Promover a discussão e o encaminhamento de problemáticas em relação à prática pedagógica 
docente. 
 
XII. Contatos com os docentes sobre a necessidade de apoio pedagógico e psicopedagógico. 
 

SUBSEÇÃO III 

BIBLIOTECA 
 
Art.57. A Biblioteca é órgão complementar ligado à Diretoria Acadêmica, de responsabilidade de um 
Bibliotecário(a) habilitado(a) na forma exigida pela legislação vigente, mantendo, além do acervo 
bibliográfico, os serviços de documentação e informação.  
 
Art.58. Ao (À) Bibliotecário(a) compete:  
 
I. Apresentar anualmente à Diretoria Acadêmica relatório das atividades da Biblioteca, elencando 
os problemas detectados e propor soluções que assegurem eficiência e comodidade nas consultas, 
bem como a preservação do acervo bibliográfico. 
 
II. Auxiliar o corpo docente e discente, bem como a comunidade visitante, na pesquisa e consultas 
bibliográficas especializadas. 
 
III. Registar, catalogar, classificar e conservar o acervo bibliográfico e superintender seu uso por 
professores, alunos, pessoal de apoio administrativo e comunidade. 
 
IV. Elaborar periodicamente relação de obras para novas aquisições e atualização do acervo 
bibliográfico, segundo os títulos mais procurados pela comunidade universitária e sugeridos pelos 
Coordenadores de Cursos. 
 
V. Inventariar periodicamente o acervo bibliográfico. 
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VI. Organizar mensalmente o mapa estatístico do movimento de consultas. 
 
VII. Organizar os registros do acervo bibliográfico por meios físicos e eletrônicos. 
 
VIII. Zelar pela conservação de todo o acervo bibliográfico existente.  
 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 
Art.59. Para facilitar o trânsito das informações, dos anseios e sugestões do corpo docente e discente 
da FACULDADE IEDUCARE - FIED, bem como o retorno para a base das discussões e deliberações 
havidas no Conselho Deliberativo (CODE), a Instituição conta com os seguintes órgãos de apoio 
administrativo:  
 
I. Departamento Financeiro/ Tesouraria. 
 
II. Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI). 
 
III. Recursos Humanos (RH). 
 
IV. Departamento de Comunicação. 
 
V. Departamento de Manutenção. 
 

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 
 

SEÇÃO I 
DOS CURSOS E SUAS MODALIDADES 

 
Art.60. A FACULDADE IEDUCARE - FIED ministra ou ministrará cursos, conforme sua 
autonomia: 
 
I. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e a 
portadores de Curso Superior, que tenham sido classificados em processo seletivo. 
 
II. De Pós-graduação, abertos a candidatos portadores de diploma de curso superior ou equivalente, 
que satisfaçam os requisitos exigidos em cada curso. 
 
III. Sequenciais, para atender necessidades específicas, abertos a candidatos portadores de 
certificado de conclusão de Ensino Médio ou equivalente e de diploma de Nível Superior. 
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IV. De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos para cada curso, 
destinados à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, de interesse cultural da 
comunidade. 
 
Parágrafo único.  As modalidades oferecidas pela FACULDADE IEDUCARE - FIED são de natureza 
presencial e a distância, limitados à prévia autorização do Ministério da Educação, na forma da lei. 
 
Art.61. Os cursos de graduação, próprios aos portadores de diploma de conclusão dos estudos do 
Ensino Médio ou equivalente, que hajam obtido classificação em Processo Seletivo, destinam-se à 
formação acadêmica e profissional de Nível Superior. 
 
Art.62. Os Cursos de Pós-graduação, Lato sensu e Stricto sensu, abertos à portadores de Diploma de 
Graduação ou equivalente, que satisfaçam os requisitos em cada caso, destinam-se à formação de 
docentes, pesquisadores e especialistas, mediante aprofundamento dos estudos superiores e 
treinamento em técnicas especializadas. 
 
Parágrafo único. Os Cursos de Pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu poderão ser ministrados 
diretamente pela FACULDADE IEDUCARE - FIED ou mediante convênios firmados com outras 
instituições de ensino, públicas ou privadas. 
 
Art.63. Os Cursos de Extensão, abertos aos portadores de requisitos exigidos em cada caso, destinam-
se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando à elevação cultural da comunidade 
com a aplicação do Ensino e da Pesquisa desenvolvidos pela Instituição. 
 
Art.64. O Currículo de cada Curso de Graduação, os programas das disciplinas e demais componentes 
curriculares, duração, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação são 
estabelecidos de acordo com a legislação vigente e serão divulgados entre a comunidade acadêmica, 
devendo integrar o Manual do Aluno de cursos da Instituição. 
 
Parágrafo único. A FACULDADE IEDUCARE - FIED colocará à disposição dos discentes ou 
interessados o Manual do Aluno dos cursos, antes de cada período letivo. 
 
Art.65.  Os Cursos de Graduação e de Pós-graduação (Lato e Stricto sensu) serão instituídos pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), desde que homologados pelo Conselho 
Deliberativo (CODE) e ouvida a Mantenedora. 
 
§1º A instituição de novos Cursos de Graduação e de Pós-graduação (Lato e Stricto sensu) dependerá 
da verificação de condições que lhes permitam obter, conforme o caso, a autorização, reconhecimento 
ou credenciamento junto ao órgão federal competente. 
 
§2º Iniciado o funcionamento do novo Curso de Graduação ou Pós-graduação, a Instituição 
encaminhará ao órgão federal competente, no prazo legal, o pedido de reconhecimento. 
 
Art.66. A FACULDADE IEDUCARE - FIED ministrará Cursos de Graduação, em regime de 
duração plena, de natureza profissional, abertos a candidatos que atendam às exigências estabelecidas 
em leis e normas federais, a acordos internacionais e por este Regimento. 
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Art.67. Os Cursos de Graduação poderão ser ministrados em mais de um turno diário, por deliberação 
do Conselho Deliberativo (CODE) e prévia autorização da Mantenedora. 
 
Art.68. Os Cursos de Graduação poderão proporcionar uma ou mais habilitações/áreas de 
concentração, mediante intensificação de estudos nas áreas específicas correspondentes. 
 
Art.69. Os Cursos de Graduação da FACULDADE IEDUCARE - FIED são estruturados em 
integralização curricular semestral. 
 

SEÇÃO II 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 
Art.70. Os cursos de graduação têm como objetivo a formação de profissionais qualificados para o 
exercício de atividades que demandem estudos superiores. 
 
Art.71. Os Cursos de Graduação possuirão um ciclo comum constituído pelas disciplinas de 
nivelamento, conforme o Programa de Nivelamento. 
 
Art.72. O Ciclo Comum tem como objetivos:  
 
I. Ministrar conhecimentos básicos comuns necessários a todos os Cursos da Instituição. 
 
II. Promover a recuperação de carências evidenciadas no Processo Seletivo, na formação de 
acadêmicos, corrigíveis em curto prazo. 
 
III. Propiciar elementos de cultura geral dando ao acadêmico uma visão global do desenvolvimento 
do ensino. 
 
Art.73. O ciclo profissional dos cursos de graduação ministrados poderão abranger uma ou mais 
habilitações acadêmicas ou profissionais. 
 
Art.74. A Coordenação da Graduação far-se-á com a observação das seguintes normas: 
 
I. A coordenação do Curso está a cargo de um Professor da área específica. 
 
II. A coordenação e supervisão geral do Curso de Graduação caberá ao Colegiado do Curso em 
estreita colaboração com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) e do Conselho 
Deliberativo (CODE). 
 
Art.75. Os trabalhos acadêmicos serão executados dentro dos prazos fixados no Calendário 
Acadêmico e, de acordo com a natureza das disciplinas, podendo ser realizados na forma de: 
 
I. Avaliações Escritas. 
 
II. Avaliações Orais. 
 
III. Avaliações Práticas. 
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IV. Relatórios de visitas, aulas e estudos em laboratórios. 
 
V. Ministrar aulas e organização de debates. 
 
VI. Trabalhos individuais ou em equipe. 
 
VII. Outras atividades relacionadas com as disciplinas. 
 
VIII. Elaboração de monografia, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, relatórios, 
resenhas, dentre outros. 
 

SEÇÃO III 
DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Art.76. Os Cursos de Pós-graduação destinam-se a aprofundar a formação científica e cultural 
desenvolvendo o Ensino e a Pesquisa adquiridos nos Cursos Superiores, de acordo com as resoluções 
do órgão federal e com a legislação vigente.  
 
Art.77. Na organização dos Cursos de Pós-graduação, serão considerados os seguintes princípios: 
 
I. Poderão inscrever-se para qualquer Curso de Pós-graduação na forma de plano respectivo, 
candidatos de Curso Superior. 
 
II. O objetivo principal do estudo de cada acadêmico será as disciplinas de sua área de concentração 
sendo indispensável a inscrição também em disciplinas de domínio conexo com outras áreas de 
formação complementar. 
 
III. O Curso de Pós-graduação será ministrado em sistema de crédito. 
 
IV. Ao Presidente do Conselho Deliberativo (CODE)e do Coordenador do Curso de Pós-graduação 
caberá a organização dos Cursos em estreita colaboração no plano executivo com o Colegiado de 
Curso respectivo. 
 
Parágrafo único.  A criação dos Cursos de Pós - Graduação Lato sensu e Stricto sensu e sua aprovação 
serão realizadas de acordo com a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) e a legislação vigente, cabendo ao Conselho Deliberativo 
(CODE) opinar quanto à conveniência de sua criação e aprovar a estrutura curricular e os projetos de 
credenciamento. 
 
Art.78. Os cursos de Pós-graduação Stricto sensu caracterizam-se pela integração plena de ensino, 
criação intelectual e flexibilidade na composição do programa de estudos do aluno. 
 
Art.79. Os cursos de Pós-graduação objetivam formar docentes, pesquisadores e/ou profissionais 
especializados, capazes de atuar em atividades de pesquisa. 
 
Art.80. O processo seletivo para ingresso em curso de Pós-graduação é normatizado em regulamento 
próprio, cabendo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) estabelecer as exigências 
gerais. 
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Art.81. Cada programa de Pós-graduação é designado por área definida do conhecimento ou, quando 
de natureza multidisciplinar, por denominação específica. 
 
 

SEÇÃO IV 
DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 
Art.82. Os cursos de extensão, abertos aos portadores dos requisitos exigidos em cada caso, destinam-
se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando à elevação cultural da 
comunidade. 
 
Parágrafo único. Os cursos sequenciais de que trata o caput deste artigo serão regulamentados pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, observadas as normas da legislação vigente.  
 

SEÇÃO V 
DOS CURSOS SEQUENCIAIS 

 
Art.83. A FACULDADE IEDUCARE - FIED poderá desenvolver cursos sequenciais por campo de 
saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelo Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo único. Os cursos sequenciais de que trata o caput deste artigo serão regulamentados pelo 
Conselho Deliberativo, observadas as normas da legislação vigente. 
 

SEÇÃO VI 

DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 
Art.84. A Educação à Distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a 
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 
de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação.  
 
Art.85. Os cursos ministrados sob a forma de educação à distância serão organizados em regime 
especial, com flexibilidade de requisitos para admissão, horários e duração, sem prejuízo, quando for 
o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas nacionalmente.  
 
Art.86. O Conselho Deliberativo (CODE) estabelecerá a política institucional de educação à distância. 
 

SEÇÃO VII 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Art.87. A estrutura curricular dos Cursos de Graduação e Pós-graduação, obedecidas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, é constituída por disciplinas teóricas e práticas, com periodicidade semestral, 
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cargas horárias correspondentes e prazos de integralização que se encontram formalizadas no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC), cuja integralização dá direito ao correspondente diploma. 
 
Parágrafo único.  Poderão ser implantados Cursos com estrutura curricular constituída de módulos 
que integram diferentes disciplinas, organizados em três. 
 
Art.88. Para efeitos deste Regimento, entende-se por: 
 
I. Módulo: uma unidade integrada com referência a um determinado campo interdisciplinar de 
conhecimentos e/ou técnicas correspondentes a um programa de estudos e atividades, que se 
desenvolvem em determinado número de horas-aula, distribuídos ao longo do ano letivo. 
 
II. Disciplina: um conjunto homogêneo e delimitado de conhecimentos e/ou técnicas 
correspondentes a um programa de estudos e atividades, que se desenvolvem em determinado número 
de horas-aula, distribuídas ao longo do ano letivo. 
 
III. Pré-requisito: uma ou mais disciplinas cujo estudo, com o necessário aproveitamento, seja 
exigido para matrícula em nova disciplina. 
 
IV. Semestre: a organização do conjunto de disciplinas a serem ministradas em cada período letivo. 
 
§1º O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado pelo respectivo 
professor ou professores e, depois de aprovado pela Coordenação, submetido à apreciação do 
Colegiado de Curso correspondente e encaminhado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONEPE) para aprovação e homologação. 
 
§2º É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária estabelecida no Plano de Ensino 
de cada disciplina, bem assim a observância da metodologia, sistemática de avaliação e bibliografia 
básica indicada. 
 
§3º A duração da hora-aula não poderá ser inferior a 60 (sessenta) minutos.  
 
§4º As disciplinas comuns, que seguirem programas idênticos, poderão ser ministradas em conjunto 
aos diversos alunos dos cursos da Instituição. 
 
§5º Coordenação do Curso determinará o prazo em que seus professores lhe encaminharão os Planos 
de Ensino, de modo a assegurar sua aprovação e remessa ao Colegiado Superior, até quinze dias antes 
do início do período letivo em que devem ser aplicados. 
 
Art.89. Será responsabilizado o professor que, sem justa causa, deixar de apresentar o Plano de 
Ensino, no prazo determinado, ou deixar de cumpri-lo em sua totalidade, sendo em qualquer caso, 
obrigação da Coordenação do Curso assegurar a Formulação do Plano e Integralização do Ensino nos 
termos do programa e carga horária correspondente. 
 
Parágrafo único. A reincidência na falta prevista neste artigo importará para os fins legais, em motivo 
bastante para demissão ou rescisão de contrato. 
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Art.90. Obedecidas às disposições legais próprias, os discentes dos cursos de graduação devem 
prestar o Exame Nacional de Desempenho de Acadêmicos - ENADE, independentemente do regime 
de execução curricular, conforme legislação educacional vigente. 
 
Art.91. Entre os períodos letivos regulares são executados Programas de Ensino, Pesquisa e Extensão 
de disciplinas curriculares com os mesmos programas regulares, mediante exigências iguais de 
conteúdos, cargas horárias, trabalhos acadêmicos e critérios de aprovação, objetivando a utilização 
de recursos materiais e humanos disponíveis. 
 

SEÇÃO VIII 
DO ANO LETIVO 

 
Art.92. O ano letivo regular, independente do ano civil tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho 
acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. 
 
§1º Há, em cada ano letivo, dois períodos regulares de, no mínimo, cem dias de trabalho acadêmico 
efetivo, podendo haver um período especial a se iniciar após o segundo período regular. 
 
§2º O período letivo prolongar-se-á, quando necessário, para o integral cumprimento do conteúdo e 
carga horária estabelecidos nos programas das disciplinas. 
 
§3º Qualquer atividade acadêmica pode ser programada e desenvolvida em períodos regulares ou 
especiais. 
 
Art.93. Semestralmente, o Conselho Deliberativo (CODE) aprovará o Calendário Acadêmico, em 
cujos limites serão compreendidos os calendários dos cursos, aprovados pelos órgãos competentes. 
 
Parágrafo único. No Calendário Acadêmico constará, pelo menos, o início e o encerramento dos 
períodos de matrículas, dos períodos letivos, de transferência e de cancelamento e de trancamento de 
matrícula. 
 

SEÇÃO IX 

DOS GRAUS, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 
 
Art.94. A FACULDADE IEDUCARE - FIED concederá os seguintes documentos de conclusão de 
Cursos: 
 
I. Diplomas de Graduação. 
 
II. Certificados: 
 
a) De atualização, aperfeiçoamento e especialização. 
 
b) De aprovação em disciplinas ou conjunto de disciplinas que integrem cursos sequenciais. 
 
c) De extensão. 
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§1º O diploma de graduação será assinado pelo Diretor Geral, pelo Diretor Acadêmico e pelo 
diplomado. 
 
§2º O diploma de Pós-graduação será assinado pelo Diretor Geral, pelo Coordenador de Pós-
graduação e pelo diplomado. 
 
§3º Aos concluintes de Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão, Pesquisa (grupos de 
pesquisa e grupos de estudos) será expedido o respectivo certificado assinado pelo Diretor Geral, e 
pelo Coordenador Acadêmico, sob cuja responsabilidade tenha sido ministrado o curso. 
 
Art.95. Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Diretor Geral, ou por quem ele delegar, em sessão 
solene e pública, na qual os graduados prestarão o compromisso de praxe. 
 
Parágrafo único. Ao concluinte que não puder receber o grau em sessão solene, este poderá ser 
conferido em ato simples, a requerimento do interessado, na presença de três professores, em local e 
data determinados pelo Diretor Geral. 
 
Art.96. Os diplomas conferidos pela FACULDADE IEDUCARE - FIED, para que tenham validade 
nacional como prova da formação recebida por seu titular, estarão sujeitos a registros de acordo com 
as determinações do Ministério da Educação. 
 

CAPÍTULO II 
DOS CURSOS REGULARES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DAS FORMAS DE INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 
Art.97. O ingresso em Curso de Graduação far-se-á mediante: 
 
I. Classificação em Processo Seletivo da FACULDADE IEDUCARE - FIED. 
 
II. Transferência de outro Curso de Graduação da própria Instituição, desde que da mesma área de 
conhecimento.  
 
III. Transferência de curso idêntico ou equivalente de outra instituição. 
 
IV. Posse de diploma de outro Curso de Graduação.  
 
V. Encaminhamento nos termos de convênio entre o Brasil e País de origem do candidato. 
 
VI. Transferência ex officio. 
 
Parágrafo único. A FACULDADE IEDUCARE - FIED como Instituição de Educação Superior 
credenciada, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de acadêmicos, leva em 
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conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do Ensino Médio, articulando-se com os órgãos 
normativos dos sistemas de ensino. 
 
 

SUBSEÇÃO I 

DO PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 
Art.98. O Processo Seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a classificá-
los, dentro do estrito limite de vagas oferecidas. 
 
§1º As vagas iniciais oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo Órgão Federal competente e 
se encontram registradas no Projeto Pedagógico dos Cursos oferecidos pela Instituição. 
 
§2º As inscrições para o Processo Seletivo serão abertas através de Edital, aprovado pela Diretoria 
Geral, do qual constarão os Cursos e habilitações ou disciplinas oferecidos com as respectivas vagas 
por curso, turnos e, quando for o caso, períodos de ingresso; os prazos de inscrição, a documentação 
exigida para a inscrição, a relação das provas e conteúdos correspondentes; os critérios de 
classificação, desempate e divulgação de resultados, o preço dos serviços educacionais e demais 
informações úteis aos candidatos. 
 
Art.99. Antes do início de cada semestre letivo a Diretoria Geral baixará normas que regem o processo 
de seleção e de admissão de candidatos, tornando pública a qualificação de seu corpo docente, a 
descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, o acervo bibliográfico, bem como a situação 
legal dos Cursos, os resultados das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, o valor dos 
encargos financeiros e as normas de reajustes aplicáveis ao semestre letivo a que se refere o processo 
de seleção. 
 
Art.100. O Processo Seletivo, específico para cada Curso ou área de conhecimento e unificado em 
sua realização abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do Ensino Médio 
ou equivalente, sem ultrapassar este nível de complexidade, a ser avaliado em provas escritas, na 
forma disciplinada por leis específicas, pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho 
Deliberativo (CODE) da FACULDADE IEDUCARE - FIED. 
 
§1º As vagas serão discriminadas por Curso e, quando for o caso, por turnos, procedendo-se a 
classificação separadamente para cada um desses conjuntos de vagas até seu estrito limite. 
 
§2º A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite 
de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelo 
Edital. 
 
§3º O processo seletivo será realizado semestralmente e válido para a matrícula no período letivo para 
o qual se destinar, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-lo ou, 
em fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados. 
 
§4º Na hipótese de restarem vagas iniciais não preenchidas, a Instituição poderá realizar novo 
Processo Seletivo, ou poderão ser recebidos acadêmicos transferidos de outras instituições, ou 
portadores de diploma de graduação em nível superior, devidamente registrado. 
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Art.101. O Processo Seletivo é organizado por Comissão designada pela Diretoria Geral para este 
fim, a quem compete a elaboração e julgamento das provas, bem como a aplicação das penalidades 
cabíveis. 
 
Parágrafo único. Mediante contrato ou convênio aprovado pelo Conselho Deliberativo (CODE), a 
Instituição poderá delegar a realização do Concurso à instituição especializada idônea, pública ou 
privada. 
 
Art.102. Não são admitidos pedidos de revisão de provas e recursos contra a classificação. 
 
Parágrafo único. O Processo Seletivo só tem validade para o período letivo expressamente requerido 
em Edital competente, divulgado publicamente e oficialmente. 
 
Art.103. O Processo Seletivo para preenchimento das vagas oferecidas para transferências, graduados 
ou matrículas em disciplinas a alunos não regulares, será realizado na forma específica estabelecida 
em edital. 
 
Parágrafo único. As inscrições para o Processo Seletivo, exposto no caput do parágrafo, serão abertas 
através de Edital, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) e homologado 
pelo Conselho Deliberativo (CODE), do qual constarão os Cursos e habilitações ou disciplinas 
oferecidos com as respectivas vagas por curso, turnos e, quando for o caso, períodos de ingresso; os 
prazos de inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação das provas e conteúdos 
correspondentes; os critérios de classificação, desempate e divulgação de resultados, o preço dos 
serviços educacionais e demais informações úteis aos candidatos. 
 

SUBSEÇÃO II 

DE OUTRAS FORMAS DE INGRESSO 
 
Art.104. Aplicam-se ao ingresso mediante apresentação de diplomas de curso de graduação as normas 
constantes da subseção anterior, relativas ao ingresso por transferência externa. 
 
Parágrafo único. De acordo com o número de vagas constantes em edital para ingresso de portadores 
de diploma de graduação, serão chamados os que cumprirem todos os requisitos, podendo, inclusive, 
ter que cursar todas as disciplinas da graduação escolhida. 
 
Art.105. O ingresso de acadêmicos beneficiários de convênios culturais do Brasil com outros países 
far-se-á no limite das vagas para este fim oferecidas pela FACULDADE IEDUCARE - FIED. 
 
Parágrafo único. Os acadêmicos beneficiários de convênios culturais serão recebidos quando 
nominalmente encaminhados pelo órgão federal competente nos termos da legislação vigente, salvo 
quanto à forma de ingresso e ao pagamento de taxas de matrícula, sujeitos às mesmas normas que 
regulam a vida escolar dos demais acadêmicos de graduação. 
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SEÇÃO II 
DAS TRANSFERÊNCIAS 

 
Art.106. Admitir-se-á a transferência interna de um para outro curso da FACULDADE IEDUCARE 
- FIED, quando pertencentes à mesma área, ou área afim, desde que haja vaga. 
 
Art.107. A Instituição poderá aceitar transferência externa de acadêmicos procedentes de Cursos de 
Graduação reconhecidos ou autorizados, idênticos aos seus, mantidos por instituições nacionais, ou 
de Cursos de Graduação idênticos ou equivalentes aos seus, mantidos por instituições estrangeiras 
idôneas com tradução juramentada que comprove as bases curriculares equivalentes aos Cursos 
ofertados pela Instituição. 
 
§1º Em caso de servidor público efetivo, civil ou militar, inclusive seus dependentes, quando 
requerida em razão de comprovada remoção ex officio que acarrete mudança de residência para a sede 
desta Instituição, a matrícula será concedida independentemente de vagas e em qualquer época, na 
forma da Lei. 
 
§2º A transferência facultativa efetuar-se-á em período fixado pelo Calendário Acadêmico, devendo 
o requerimento ser instruído com o histórico escolar do curso de origem, programas e cargas horárias 
das disciplinas nele cursadas com aprovação, para aproveitamento de estudos e atestado de 
regularidade do postulante junto a Instituição de origem. 
 
§3º O acadêmico transferido ficará sujeito às adaptações necessárias ao Currículo do Curso, 
observada a legislação pertinente. 
 
§4º Não são isentos de adaptação os alunos beneficiados pela transferência ex officio. 
 
Art.108. É condição indispensável à emissão de declaração de vaga para efeito de transferência, a 
matrícula curricular do interessado na Instituição de origem. 
 
Art.109. A FACULDADE IEDUCARE - FIED concederá a transferência ao aluno regularmente 
matriculado, mediante o requerimento do interessado, mesmo que esteja cursando o primeiro 
semestre do curso. 
 
Art.110. Para efeito de transferência externa, além da guia emitida pela Instituição de origem, o 
acadêmico deverá apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar 
completo, Programa de cada uma das disciplinas curriculares com indicação de carga horária e 
critérios de aprovação com frequência e nota, além de declaração de regularidade com o Exame 
Nacional de Desempenho - ENADE. 
 
Parágrafo único. É condição indispensável à emissão de declaração de vaga para efeito de 
transferência, a matrícula curricular do interessado, na Instituição de origem. 
 
Art.111. A transferência interna ou externa dependerá da existência de vagas nas disciplinas ou 
matrizes curriculares necessários à integralização curricular do curso pretendido e da apresentação do 
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competente requerimento devidamente instruído e dirigido à Comissão Coordenadora do Processo 
Seletivo, nos prazos e na forma por ela fixados. 
 
§1º A transferência externa dependerá da existência de vagas e do período regular de matrícula, exceto 
no caso do §1º do art. 107. 
 
§2º O disposto no parágrafo anterior estende-se, no que se refere à existência de vagas, aos diplomatas 
estrangeiros ou funcionários de organização internacional de direito público e a seus dependentes, 
verificado o princípio da reciprocidade. 
 
Art.112. O ingresso por transferência interna ou externa far-se-á com aproveitamento dos estudos de 
graduação já realizados, mediante creditação das disciplinas cursadas com aprovação e 
correspondentes às do curso pretendido. 
 
§1º O aproveitamento dos estudos será apreciado pela Coordenação do Curso, ouvido o professor da 
disciplina, e reconhecida quando a disciplina já cursada tiver em conteúdo e duração, 
desenvolvimento e intensidade idênticos, superiores aos da disciplina do curso pretendido ou 
equivalentes em pelo menos, seta e cinco por cento (75%), e que tenha sido cursada em até 10 anos. 
 
§2º No caso de disciplinas complementares do currículo, diferentes no curso de origem e no curso 
pretendido, a critério do Colegiado de Curso, poderão ser reconhecidas as correspondências, à vista 
da equivalência dos respectivos conteúdos formativos, em função dos objetivos gerais do curso. 
 
§3º O Conselho Deliberativo (CODE) baixará normas complementares sobre transferência e 
aproveitamento de estudos. 
 

SEÇÃO III 
DAS MATRÍCULAS 

 
Art.113. A matrícula no Curso de Graduação será Institucional ou Curricular sendo esta renovável 
em cada período letivo. 
 
§1º A matrícula institucional apenas assegura ao candidato o direito a vaga como acadêmico da 
Instituição. 
 
§2º A matrícula curricular assegura ao acadêmico regular o direito a cumprir determinados créditos 
destinados à obtenção do diploma correspondente. 
 
§3º A matrícula inicial no Curso de Graduação dependerá da aprovação no Processo Seletivo nos 
termos do respectivo Edital. 
 
§4º É permitido o aproveitamento de estudos de acadêmicos que venham a ingressar em curso da 
Instituição, inclusive por transferência observadas as normas reguladoras da matéria. 
 
Art.114. O ato da matrícula, estabelecido entre a FACULDADE IEDUCARE - FIED e o discente, 
constitui vínculo contratual de natureza bilateral, gerando direitos e deveres entre as partes e a 
aceitação, pelo matriculado, das disposições contidas neste Regimento, das normas financeiras 
fixadas pela Mantenedora e das normas aprovadas pelos órgãos deliberativos da Instituição. 
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Art.115. O Conselho Deliberativo (CODE) baixará normas sobre a matrícula nos cursos 
especificando os pré-requisitos, sempre que necessário. 
 
Art.116. Não será permitida matrícula simultânea em duas ou mais disciplinas em horários 
concomitantes. 
 
Parágrafo único. Não haverá matrícula condicional em nenhuma disciplina das modalidades do 
Curso. 
 
Art.117. Em qualquer época do período letivo será permitido o trancamento de matrícula por motivo 
de força maior aceito pelo Coordenador do Curso respectivo ou mediante a comprovação de: 
 
I. Doença grave ou gestação de risco, atestadas por serviço médico oficial. 
 
II. Mudança de domicílio. 
 
III. Incompatibilidade de horário decorrente do exercício de emprego comprovada mediante 
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada pelo empregador. 
 
IV. Obrigação de ordem militar. 
 
Art.118. A matrícula para prosseguimento de estudos far-se-á com observância dos pré-requisitos 
estabelecidos. 
 
Art.119. O pedido de matrícula é feito em formulário próprio, na Secretaria Geral, pelo acadêmico 
ou seu procurador, em prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico e publicados em edital, e 
deverá ser instruído com a seguinte documentação: 
 
I. Documento oficial de identidade. 
 
II. Prova de quitação com o serviço militar e a Justiça Eleitoral. 
 
III. Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio, com o histórico escolar ou equivalente. 
 
IV. Duas fotos 3x4 recentes. 
 
V. Comprovantes de pagamento ou de isenção da primeira parcela da semestralidade. 
 
VI. Demais documentos necessários e especificados no Edital pertinente.  
 
§1º O pedido de matrícula, em qualquer circunstância, só pode ser deferido à vista da documentação 
completa. 
 
§2º Considera-se nula a matrícula efetuada com inobservância de qualquer das exigências, condições 
ou restrições definidas em lei, neste Regimento ou em normas complementares e, nesses casos, o 
cancelamento da matrícula independe de comunicação prévia ao interessado. 
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§3º A matrícula inicial na Instituição deverá ser feita em todas as disciplinas e módulos, no caso do 
curso de Medicina, alocadas no primeiro período curricular do curso ao qual o acadêmico estiver 
vinculado.  
 
§4º A matrícula e a rematrícula serão realizadas pelo sistema de matrícula por disciplina, com 
periodicidade semestral, observadas as condições previstas neste Regimento e na legislação interna 
complementar. 
 
§5º A matrícula é renovada semestralmente, devendo-se preencher o requerimento de renovação de 
matrícula, anexado o comprovante de pagamento ou de isenção da primeira parcela da semestralidade, 
se e quando for o caso.  
 
§6º A matrícula institucional será feita na Secretaria Geral da Instituição, constituindo-se condição 
para a realização da matrícula curricular. 
 
Art.120. Para efeito de matrícula os módulos, as disciplinas e atividades integrantes do currículo são 
oferecidos por semestre, correspondente, no todo, aos períodos letivos organizados com base no 
tempo médio de duração de cada Curso.  
 
Art.121. A matrícula curricular é feita por disciplina, admitindo-se a dependência em até duas 
disciplinas, observado a compatibilidade de horários e pré-requisitos. 
 
Art.122. Será permitida matrícula especial, existindo vaga, em disciplinas isoladas, sem exigências 
do processo seletivo para ingresso na graduação, nos seguintes casos: 
 
I. Graduados em nível superior. 
 
II. Alunos de outras IES. 
 
III. Concludentes do Ensino Médio. 
 
Parágrafo único. A matrícula de que trata este artigo não vincula o interessado a um curso específico, 
nem confere o direito à matrícula em outra disciplina, além das expressamente autorizadas. 
 
Art.123. O graduado e concluinte do Ensino Médio, matriculados em disciplinas isoladas, será 
considerado aluno especial com direito a receber certificado de aproveitamento de estudos nas 
disciplinas em que obtiver aprovação. 
 
Parágrafo único.  De acordo com o número de vagas do edital para graduados serão chamados os que 
cumprirem todos os requisitos, podendo, inclusive, ter que cursar todas as disciplinas da graduação 
escolhida. 
 
Art.124. O acadêmico regularmente matriculado em outra IES, aceito na FACULDADE IEDUCARE 
- FIED para cursar disciplinas isoladas, será considerado aluno em trânsito, com direito a receber 
histórico escolar, para fins de aproveitamento de estudos na Instituição de origem, se for o caso. 
 
Parágrafo único. O interessado, por ocasião da solicitação de matrícula, deverá apresentar histórico 
escolar, bem como documento de concordância da Instituição de origem, condicionando-se à 
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existência de vagas e ao limite de 06 (seis) disciplinas do curso, após o que cessam os direitos de 
requerer nova matrícula.  
 
Art.125. Os acadêmicos especiais e em trânsito estão sujeitos ao regime acadêmico e disciplinar da 
FACULDADE IEDUCARE - FIED. 
 

SEÇÃO III 

DO TRANCAMENTO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
 

Art.126. Trancamento de matrícula é a interrupção das atividades acadêmicas sem a perda do vínculo 
institucional. 
 
Art.127. Antes de decorrido um terço (1/3) do período letivo, o acadêmico poderá solicitar o 
trancamento da matrícula observada as seguintes normas: 
 
I. O trancamento só será válido para o ano letivo em que for requerido, podendo neste abranger 
ambos os períodos letivos ou apenas um, conforme expressamente requerido. 
 
II. O trancamento é concedido por tempo expressamente estipulado no ato da solicitação e não pode 
ser superior a dois semestres letivos consecutivos, ou quatro semestres alternados. 
 
III. O trancamento implicará no cancelamento de matrícula no semestre em que ocorrer. 
 
§1º Concedido o trancamento, o acadêmico terá assegurada a oportunidade de renovar a matrícula, 
no período letivo imediatamente subsequente, bem como, no caso de ter requerido por dois períodos 
do mesmo ano letivo, reabri-la no terceiro período. 
 
§2º O trancamento da matrícula, na forma deste artigo, terá por efeito a não computação do período 
ou períodos trancados, na contagem do tempo de integralização curricular do curso. 
 
Art.128. O acadêmico que houver trancado a matrícula, ao retornar, sujeitar-se-á ao estudo nos 
módulos e nas disciplinas e à realização das atividades previstas no currículo pleno em vigor. 
 
Parágrafo único. Dependendo do período de interrupção do curso e das modificações havidas nos 
módulos e/ou nas disciplinas, o Colegiado de Curso pode determinar a repetição de estudos e o 
cancelamento no histórico escolar, das menções ou notas e das cargas horárias concernentes aos 
módulos e às disciplinas cujo estudo se repete. 
 
Art.129. O pedido de trancamento é feito em formulário próprio, pelo acadêmico ou seu procurador, 
em prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico e publicados no edital instruído o requerimento, 
devendo ser deferido pelo Coordenador do Curso e Diretor Acadêmico. 
 
Art.130. Cancelamento é o desligamento institucional do acadêmico ao curso e ocorrerá: 
 
I. Por desistência formal do acadêmico ou em decorrência da concessão de transferência por ele 
solicitada. 
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II. Automaticamente, em decorrência: 
 
a) Da não integralização curricular do curso completo, no prazo máximo estabelecido nas diretrizes 
curriculares do curso. 
 
b) Da aplicação da penalidade máxima de exclusão. 
 
c) Deixar de renovar sua matrícula curricular em qualquer ano ou período letivo, dentro dos prazos e 
na conformidade das normas estabelecidas. 
 
Art.131. Excetuados os casos previstos na alínea “a”, inciso II do Art.130, o acadêmico que tenha sua 
matrícula cancelada poderá ser reintegrado para prosseguimento de seus estudos, na conformidade da 
existência de vagas verificadas e observadas, se for o caso, as modificações curriculares ocorridas. 
 
Parágrafo único. Tanto no caso de reintegração, previsto neste artigo, como nos casos de transferência 
e de matrícula de diplomados, para prosseguimento de estudos interrompidos por prazo superior a 
cinco anos, o aproveitamento dos módulos e/ou das disciplinas já cursadas dependerá da verificação 
da atualidade de seu conteúdo, podendo, a critério do Colegiado do Curso, ouvidos o Coordenador 
de Curso e professores dos módulos e/ou das disciplinas em apreço, serem considerados prescritos os 
créditos ou aprovações neles obtidos. 
 

SEÇÃO IV 

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO 
 

Art.132. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por módulo ou por disciplina, abrangendo os 
aspectos de assiduidade e aproveitamento, eliminatórios por si mesmos. 
 
§1º A assiduidade é verificada pela frequência às aulas e às atividades de cada módulo/disciplina. 
 
§2º O aproveitamento é aferido, em cada módulo/disciplina, mediante a exigência da assimilação 
progressiva dos conhecimentos ministrados, avaliada em provas e em outras tarefas ministradas ao 
longo do período letivo. 
 
§3º Os acadêmicos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, 
poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.  
 
Art.133. A aprovação nas disciplinas/módulos do Curso presencial obedecerá ao seguinte algoritmo: 
 
§1º O estudante que obtiver frequência menor que 75% não será aprovado no módulo/disciplina. 
 
§2º Terá aprovação na disciplina/módulo, o estudante que obtiver média final - MF maior ou igual a 
7,0, em uma escala de 0 a 10, desde que tenha frequência maior ou igual a 75%. 
 
§3º O estudante que obtiver média final - MF inferior a 4,0 ficará reprovado, na disciplina/módulo. 
 
§4º O estudante que obtiver média final - MF inferior a 7,0 e superior a 4,0 submeter-se-á à avaliação 
final escrito para obter a nota de avaliação final - NAF. 
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§5º O estudante que obtiver nota de avaliação final – NAF inferior a 4,0 ficará automaticamente 
reprovado na disciplina/módulo. 
 
Art.134. No que concerne às disciplinas dos Cursos presenciais ofertadas no percentual de 20% / 40% 
em EaD, seguem-se as orientações a seguir: 
 
§1º A avaliação da aprendizagem envolve três avaliações com notas parciais: (AP1, AP2, AP3).   
 
§2º A nota da AP1 resulta de uma prova com 10 questões de múltipla escolha, referentes ao conteúdo 
da Unidade “x” do material didático. A avaliação deverá ser realizada on line no prazo indicado no 
Ambiente Virtual. A nota da AP1 valerá 20% da nota final.  
 
§3º A nota da AP2 resulta de uma prova com 10 questões de múltipla escolha, referentes ao conteúdo 
da Unidade “x” do material didático.  A avaliação deverá ser realizada on line no prazo indicado no 
Ambiente Virtual. A nota da AP2 valerá 20% da nota final. 
 
§4º A nota da AP3 será divida em 3 etapas: 
 
1ª. etapa: resultará de um questionário de 20 questões objetivas, avaliando o conteúdo de todas as 
Unidades (I,II e III) do material didático. A avaliação deverá ser realizada on line no prazo de 2 (duas) 
horas, conforme indicado no Ambiente Virtual, está avaliação valerá 40% da nota da AP3.  
 
2ª. etapa: valerá 10% da nota será de uma Autoavaliação de participação no Fórum de Discussão de 
acordo com a escala de julgamento e justificativa da nota atribuída. A conversão da escala de 
julgamento em nota corresponderá a: 
 
a. Participação inovadora que, além das características da participação colaborativa, trouxe 
elementos novos à atividade. (10,0) 
 
b. Participação colaborativa, com elaboração e síntese baseadas nas próprias reflexões e nas 
contribuições dos colegas. (7,0) 
 
c. Participação burocrática, realizou o mínimo necessário e não interagiu com os colegas. (5,0) 
 
d. Não participou. (0,0) 
 
3ª. etapa: vale 10% da nota, será uma autoavaliação da realização da atividade discursiva de acordo 
com a escala de julgamento e justificativa da nota atribuída. Recomendar como o texto deve ser 
construído. A conversão da escala de julgamento em nota corresponderá a:  
 
a. É coerente com a proposta da atividade, está bem elaborado e articulado com o que foi estudado: 
10,0. 
 
b. É coerente com o que propõe a atividade, apresenta elaboração pessoal, mas não responde 
totalmente ao que é solicitado: 8,0. 
 
c. Contém recorte/cópia de materiais pesquisados/estudados. É coerente com a atividade, mas não 
apresenta elaboração pessoal: 7,0. 
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d. Não encontra respaldo nas orientações/instruções ou em outras referências pesquisadas. 
Produção desvinculada dos conteúdos: 5,0. 
 
e. Não executou: 0,0. 
 
§5º As atividades deverão ser realizadas no AVA, no prazo indicado na sala virtual. Após o final 
desse período, não será possível enviar a atividade para o Ambiente Virtual.  
 
§6º A somatória de todas as atividades da AP3 totalizará 60% da nota final. 
 
§7º Reforça-se que todas as avaliações AP1, AP2 e AP3 serão realizadas on line, e estarão disponíveis 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem, durante o período indicado no cronograma. Após o final desse 
período, não será possível realizá-las. Lembra-se que, após o início das avaliações, o estudante terá 
duas horas e uma oportunidade para finalizá-las.   
 
§8º A NAF abordará todo o conteúdo programático da disciplina (geral e especifico) e será de 20 
questões objetivas. 
 
Art.135. Para os Cursos em EaD, seguem-se as seguintes orientações para avaliações: 
 
§1º A avaliação da aprendizagem envolve a realização de três atividades: 
 
• A AP1 que resulta de uma prova com 10 questões de múltipla escolha, valendo 20% da nota final. 
 
• A AP2 que resulta de uma prova com 10 questões de múltipla escolha, valendo 20% da nota final. 
 
• A AP3 valendo 60% da nota final é dividida em 3 (três) etapas: 
- questionário de 20 questões objetivas, valendo 40%; 
- autoavaliação da participação nos fóruns de discussão, valendo 10%; 
- atividade discursiva, valendo 10%. 
 
§2º As atividades de avaliação deverão ser realizadas no prazo indicado na Sala Virtual de 
Aprendizagem, após o final desse período, não será possível enviar a avaliação ocasionando a perda 
da respectiva nota. 
 
§3º Cada prova deverá ser realizada no prazo de duas horas após o seu início. Finalizado o prazo, não 
será possível enviar a avaliação ocasionando a perda da respectiva nota. 
 
§4º O estudante tem apenas uma oportunidade para realizar cada uma das provas, incluindo a NAF. 
 
§5º A média para aprovação nas disciplinas dos cursos da FACULDADE IEDUCARE - FIED é 7,0. 
 
§6º O regime de avaliação aponta que se o estudante atingir nota maior que 4,0 e menor que 7,0 
poderá realizar uma avaliação final - AF. 
 
§7º A nota de avaliação final - NAF abordará todo o conteúdo programático da disciplina com 20 
questões objetivas e será realizada de forma presencial no Polo local. 
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§8º A média final – MF deverá ser igual ou maior que 5,0 para conseguir a aprovação, caso contrário 
o estudante será reprovado. 
 
§9º A nota de avaliação final - NAF tem o peso de 50% na nota final do aluno. O cálculo funciona da 
seguinte forma: se sua nota final for igual a 4,0 é preciso que obtenha 6,0, caso tenha ficado com 5,0, 
então precisará conseguir 5,0 na avaliação. Resumidamente é preciso que o aluno alcance o que falta 
para atingir 10,0 em relação à sua nota final. Para ser aprovado pela nota de avaliação final – NAF é 
feito o seguinte cálculo: média final + nota de avaliação final - NAF dividido por 2, seu resultado tem 
que ser igual ou maior que 5,0. 
 
§10º Será realizada sempre no final de cada semestre letivo de acordo com o calendário acadêmico. 
 
§11º Obrigatoriamente no seu Polo local. 
 
§12º Será uma prova de 20 questões abordando todo o conteúdo da disciplina, portanto, revise o 
material didático e de apoio. 
 
§13º A senha será disponibilizada pelo facilitador local do seu Polo no dia da realização da avaliação. 
 
Art.136. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau numérico de 
zero a dez. 
 
§1º Ao acadêmico que se utilizar de meios fraudulentos em qualquer avaliação, atribuir-se-á a nota 
zero. 
 
§2º Ao acadêmico que, por motivo justo e comprovado, deixar de comparecer a quaisquer umas das 
verificações aplicadas (AP1, AP2, AP3, AF, seminários e outras), ser-lhe-á conferido o direito à 
realização de uma 2ª. chamada, desde que requerida no prazo de até 3 (três) dias úteis, conforme 
Portaria específica. 
 
§3º Poderá ser concedida revisão da nota atribuída às avaliações parciais e à avaliação final, quando 
requerida no prazo de três dias úteis após sua divulgação, a pedido do acadêmico, com justificativa 
fundamentada. 
 
§2º As médias são apuradas até à primeira decimal sem arredondamento. 
 
Art.137. O acadêmico reprovado por não ter alcançado a frequência ou as notas mínimas exigidas, 
repetirá o módulo/disciplina, e ficará sujeito às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento 
estabelecidas neste Regimento. 
 
Art. 138. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos matriculados, 
é obrigatória, vedado o abono de faltas. 
 
§1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado no módulo/disciplina 
o acadêmico que não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais 
atividades programadas. 
 
§2º A verificação e registro de frequência é de responsabilidade imediata do professor, e seu controle, 
para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria Geral. 
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SUBSEÇÃO I 
DO EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO NOS ESTUDOS 

 
Art.139. Para requerer aproveitamento de estudos com fins de abreviação de seu curso, o acadêmico 
deverá cumprir, integralmente, os requisitos abaixo: 
 
I. Oficializar o requerimento, em formulário próprio, junto à coordenação do curso. 
 
II. Ter cursado e concluído, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento) de sua integralização 
curricular, excetuando-se a carga horária de estágios. 
 
III. Apresentar um Índice de Rendimento Acadêmico - IRA igual ou superior a 9,0 (nove). 
 
IV. Não apresentar, em seu histórico, nenhuma reprovação ou abandono da disciplina. 
 
V. Não apresentar nenhuma ocorrência indisciplinar documentada em sua vida acadêmica. 
 
§1º No ato do requerimento para abreviação de estudos, o acadêmico deverá apresentar justificativa 
que respalde sua solicitação, seu histórico escolar, relação das disciplinas em que deseja ser avaliado 
e comprovante de pagamento dos créditos das respectivas disciplinas. 
 
§2º Não é permitida avaliação para as disciplinas de Estágio, devendo o acadêmico cumprir com estas 
de forma integral. 
 
§3º Deverá ser composta uma Banca Examinadora com 03 (três) professores da área de conhecimento 
a ser avaliada, sendo esta presidida pelo professor da disciplina em pauta. 
 
§4º Será aplicada, obrigatoriamente, avaliação escrita; caso a Banca ache necessário, será aplicada 
também uma avaliação prática. 
 
§5º Será considerado apto nos exames para abreviação de estudos o acadêmico que obtiver nota igual 
ou superior a 7,0 (sete), numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), em todas as disciplinas examinadas. 
 
§6º O acadêmico só poderá solicitar abreviação de estudos uma única vez por disciplina. 
 

SEÇÃO V 
DOS ESTÁGIOS 

 
Art.140. Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas em 
situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício, sendo necessário que o acadêmico esteja 
matriculado, e com frequência regular no curso, para garantir a condição de segurado contra acidentes 
pessoais e em algumas situações, a celebração de termo de compromisso de estágios entre instituição 
de ensino, instituição concedente e o mesmo. Em caso de estágio não-obrigatório, o estagiário poderá 
ainda receber bolsa de estágio, e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica. As 
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atividades de estágio obrigatório e não-obrigatório devem estar de acordo com o Projeto Pedagógico 
do Curso, além de integrar o itinerário formativo do aluno. 
 
Parágrafo único. Para cada acadêmico é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio 
prevista no currículo do curso, nela podendo incluir as horas destinadas ao planejamento, orientações 
e avaliação das atividades. 
 
Art.141. Os estágios são coordenados pela Coordenação de Estágio e supervisionados por docentes, 
para este fim designados, dentre os professores do Núcleo Docente Estruturante do Curso. 
 
Parágrafo único. Cabe à Coordenação de Estágios elaborar e supervisionar o Regulamento e os 
Programas de Estágios, um para cada curso ou para cada área de atuação do futuro profissional, que 
devem ser aprovados pelo Colegiado do Curso e homologados pelo Conselho Deliberativo (CODE) 
da Instituição, observadas as normas gerais deste Regimento. 
 

SEÇÃO VI 
DA MONITORIA 

 
Art.142. O Colegiado de Curso providenciará a criação de funções de monitor para acadêmicos do 
Curso de Graduação, mediante Processo Seletivo, que revelem capacidade de desempenho em 
atividades didático-pedagógicas, nas diversas disciplinas por meio de Edital. 
 
§1º As funções de monitoria podem ser contempladas com descontos estabelecidos pela Instituição e 
consideradas títulos para seu Currículo. 
 
§2º A Instituição instituirá bolsas de trabalho para os acadêmicos na conformidade da legislação 
vigente e de acordo com suas disponibilidades de meios. 
 
§3º A Monitoria não implica vínculo empregatício e será exercida sob a orientação direta de um 
professor, vedada a utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes a 
carga horária regular de disciplina curricular. 
 
Art.143. A Monitoria na FACULDADE IEDUCARE - FIED será regida por Regulamento próprio e 
corresponderá ao conjunto de atividades de apoio acadêmico exercidas sob a orientação de um 
professor.  
 
§1º O acadêmico monitor deverá estar regularmente matriculado em Curso que esteja por Edital 
ofertando vagas de Monitoria da FACULDADE IEDUCARE - FIED e tem como função colaborar 
nas atividades didáticas auxiliando o professor da disciplina. 
 
§2º A atividade de monitoria será desempenhada pelos acadêmicos que demonstrarem capacidade 
técnico-didática em determinada área do conhecimento com participação em diversas funções na 
organização e desenvolvimento das disciplinas.  
 
Art.144. A atividade de monitoria tem por objetivos: 
 
I. Propiciar ao acadêmico a possibilidade de otimizar o seu potencial acadêmico, assegurando a 
formação de profissionais mais competentes. 
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II. Criar condições de aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades relacionadas à 
atividade docente. 
 
III. Promover a melhoria do Ensino de Graduação através do estabelecimento de várias práticas e 
experiências acadêmicas que permitam a interação dos acadêmicos com o corpo docente e o 
conhecimento. 
 
IV. Despertar nos acadêmicos o interesse por atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, auxiliando 
professores no desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades pedagógicas e científicas. 
 
V. Aperfeiçoar o processo profissional a melhoria da qualidade de ensino, por meio da mediação 
dos monitores nos processos pedagógicos. 
 

SEÇÃO VII 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Art.145. As Atividades Complementares compreendem atividades extracurriculares desenvolvidas 
pelo acadêmico e integram os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da FACULDADE 
IEDUCARE - FIED, complementando a formação científica, técnica e humana, contribuindo para 
desenvolver a conscientização e o desempenho do papel social, dentro dos padrões éticos da 
profissão. 
 
Art.146. As Atividades Complementares devem ser realizadas durante o Curso de Graduação a que 
está vinculado o acadêmico, com carga horária definida no projeto pedagógico do respectivo curso. 
 

TÍTULO V 
DA PESQUISA 

 
Art.147. A FACULDADE IEDUCARE - FIED incentivará a pesquisa por todos os meios ao seu 
alcance, adotando as seguintes diretrizes: 
 
I. Máximo aproveitamento de recursos especializados locais, regionais e nacionais. 
 
II. Realização de intercâmbio para permuta de experiências científicas e tecnológicas. 
 
III.  Promoção de congressos, simpósios e seminários científicos e tecnológicos e participação ativa 
em certames e programas de iniciativa de outras instituições. 
 
IV. Adoção de um programa de capacitação docente. 
 
V. Organização de laboratórios ou serviços especiais destinados à pesquisa. 
 
VI. Estímulo à publicação dos resultados dos trabalhos das pesquisas realizadas em suas 
Coordenações. 
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Art.148. Os Projetos de Pesquisa, apresentados por professor, grupo de professores ou discente, serão 
aprovados pela Coordenação e Colegiado do Curso em cuja área se aprofundar, e deverão ser 
submetidos à Coordenação Pesquisa, homologado pelo Conselho Deliberativo, quando incidirem 
aumento no orçamento institucional. 
 
Art.149. A execução de Projetos de Pesquisa será realizado pela Coordenação de Pesquisa. 
 
Parágrafo único. Os órgãos de apoio administrativo e de apoio acadêmico deverão prestar colaboração 
aos projetos de pesquisa desenvolvidos na Instituição. 
 

TÍTULO VI 

DA EXTENSÃO 
 
Art.150. A extensão será exercida por meio de Projetos de Extensão Universitária, cursos e serviços, 
nos diferentes campos do saber em que a Instituição tiver competência técnica instalada. 
 
§1º Os cursos de extensão, visando a difundir cultura, conhecimento e técnicas de trabalho à 
comunidade, desenvolver-se-ão em diferentes níveis, de acordo com seu conteúdo, objetivos e o 
público a que se destinam. 
 
§2º Os serviços de extensão serão prestados sob a forma de atendimento a consultas, de execução de 
tarefas técnicas e educativas. 
 
Art.151. Os cursos e serviços de extensão serão planejados e executados por iniciativa da Instituição 
ou solicitação de interessados, podendo ou não ser remunerados, conforme sua natureza e finalidade. 
 
Art.152. O planejamento e coordenação das atividades de extensão da FACULDADE IEDUCARE - 
FIED serão de competência da Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social. 
 
Art.153. Os cursos e serviços de extensão poderão ter funcionamento regular, visando também à 
própria formação profissionalizante dos alunos da Instituição. 
 
Art.154. A programação das atividades de extensão deverá integrar o plano de trabalho a ser aprovado 
pelos Colegiados de Curso e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE). 
 

TÍTULO VII 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 
 
Art.155. A Comunidade Acadêmica da FACULDADE IEDUCARE - FIED compreende as seguintes 
categorias: 
 
I. Corpo Docente. 
 
II. Corpo Discente. 
 
III. Corpo Técnico-administrativo. 
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CAPÍTULO I 
DO CORPO DOCENTE 

 
Art.156. O Corpo Docente é a parcela da comunidade acadêmica constituída de professores que 
exercem atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Art.157. É dever do professor: 
 
I. Obedecer às leis do ensino, ao Estatuto da Mantenedora, a este Regimento e normas 
complementares que venham a ser baixadas, respeitando e acatando as determinações dos órgãos 
competentes. 
 
II. Ministrar suas aulas e cumprir integralmente o programa de disciplina e a carga horária, 
promovendo todo esforço na consecução do processo ensino aprendizagem. 
 
III. Prestar assistência ao acadêmico e estimular permanentemente a sua integração na vida escolar, 
mediante o ensino ministrado, os exercícios periódicos ou ocasionais e as provas regulamentares, as 
consultas, os seminários, os círculos de estudos e outros meios julgados convenientes. 
 
IV. Dedicar-se a atividades de pesquisa e à elaboração de estudos de sua especialidade. 
 
V. Apresentar, para aprovação competente, no prazo determinado, o plano de ensino. 
 
VI. Observar o regime acadêmico e os horários estabelecidos e registrar sua frequência no livro 
próprio. 
 
VII. Registrar a frequência dos acadêmicos e a matéria lecionada em cada aula. 
 
VIII. Providenciar o registro e publicação das notas das verificações de aprendizagem, nos prazos 
estipulados. 
 
IX. Exercer ação disciplinar na área de sua competência. 
 
X. Exercer a função de orientador de acadêmicos, quando para tal for indicado pelo Coordenador 
de Curso. 
 
XI. Comparecer às reuniões e solenidades da Instituição e da Coordenação a que pertencer. 
 
XII. Desempenhar os encargos e comissões que lhe forem cometidos pela Coordenação do Curso e 
pela Diretoria Geral. 
 
XIII. Ser leal à instituição a que serve. 
 
XIV. Observar as normas legais e regulamentares. 
  
X. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
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XVI. Atender com presteza ao público em geral. 
 
XVII. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade 
competente para apuração. 
 
XVIII. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio institucional. 
 
XIX. Guardar o devido sigilo sobre assuntos internos da instituição. 
 
XX. Manter conduta compatível com a moralidade e preceitos da ética profissional. 
 
XXI. Ser assíduo e pontual ao serviço. 
 
XXII. Tratar com urbanidade as pessoas. 
 
Art.158. Será obrigatória a frequência dos professores na execução dos programas de ensino e dos 
trabalhos previstos, bem assim nos horários de atividades de magistério. 
 
§1º As faltas dos professores, por motivo de doença ou por impedimento relevante e por motivos de 
interesse da Instituição, deverão ser apreciadas pelo Coordenador de Curso. 
 
§2º As faltas não justificadas ou não autorizadas constituem motivo de advertência e serão 
consideradas fator negativo no estudo das renovações de contrato, bem como nos casos de promoção 
ou distinção na carreira do magistério. 
 
§3º De acordo com a lei, a FACULDADE IEDUCARE - FIED deverá promover, ou qualquer 
interessado, poderá requerer o afastamento do professor que deixar de comparecer, sem justificação, 
aos quocientes mínimos de frequência ou também de realização de programas da respectiva 
disciplina, importando a reincidência dessas faltas em abandono do cargo, para fins legais, assegurado 
o direito de defesa ao docente. 
 
Art.159. Aos Coordenadores de Curso, Coordenadores Acadêmicos cabe zelar para que os membros 
do corpo docente não faltem aos deveres de seus cargos. 
 
Art.160. A qualificação dos candidatos ao ingresso e promoção na carreira do magistério, reger-se-á 
pelas normas do Plano de Cargos, Salários e Carreiras - PCSC do Corpo Docente, aprovado pelo 
Conselho Deliberativo (CODE) da FACULDADE IEDUCARE - FIED 
 
Art.161. Os professores são contratados pela Mantenedora, atuando na FACULDADE IEDUCARE 
- FIED com lotação nas Coordenações de Curso com indicação da área de conhecimento, respeitadas 
as especializações e a qualificação específica, que poderão corresponder a uma ou mais disciplinas. 
 
§1º A Seleção dos docentes dar-se-á conforme Edital, apresentada as necessidades pelos Colegiados 
de Curso, bem como pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
§2º Os docentes deverão cumprir as normativas do Estatuto, deste Regimento e o Plano de Cargos, 
Salários e Carreiras do Corpo Docente, bem como a legislação trabalhista vigente. 
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CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 
 
Art.162. O Corpo Discente é a parcela da comunidade acadêmica constituída por todos os alunos 
regularmente matriculados. 
 
Art.163. O Corpo Discente é integrado por duas categorias: 
 
I. Acadêmicos regulares. 
 
II. Acadêmicos não regulares. 
 
§1º Acadêmico regular é o acadêmico matriculado em curso de graduação. 
 
§2º Acadêmico não regular é aquele admitido em disciplinas isoladas, Cursos de Pós-graduação em 
níveis de Aperfeiçoamento ou Especialização, Cursos Sequenciais, Cursos de Extensão ou de outra 
modalidade. 
 
Art.164. Os acadêmicos regulares que venham a concluir curso de graduação, com observância das 
exigências contidas neste Regimento, terão conferidos os graus a que façam jus e expedidos os 
correspondentes diplomas. 
 
Art.165. Aos acadêmicos não regulares que venham a concluir Cursos de Especialização, 
Aperfeiçoamento, Atualização, Sequenciais, Extensão e outros, bem como o estudo de disciplinas 
isoladas, com observância das exigências constantes dos respectivos Planos ou Programas, a 
FACULDADE IEDUCARE - FIED expedirá os correspondentes certificados. 
 
Art.166. A todos os acadêmicos, oficialmente matriculados, assistirão individual ou coletivamente, 
conforme o caso, os seguintes direitos e deveres fundamentais: 
 
I. Participar plenamente de todas as atividades discentes da Instituição. 
 
II. Aplicar a devida diligência no aproveitamento do ensino ministrado. 
 
III.  Atender aos dispositivos estatutários, regimentais e regulamentares, no que diz respeito à 
organização didática, especialmente à frequência das aulas e execução dos trabalhos escolares. 
 
IV. Observar o regime disciplinar instituído neste Regimento, bem como as ordenações dos órgãos 
competentes. 
 
V. Respeitar o patrimônio material da Instituição. 
 
VI. Contribuir, na esfera de sua ação, para o prestígio crescente da FACULDADE IEDUCARE - 
FIED e o respeito às suas finalidades. 
 
VII. Abster-se, dentro e fora da Instituição, de qualquer ato lesivo ao acervo moral da mesma ou que 
importe em perturbação da ordem, ofensa aos bons costumes, desrespeito às autoridades acadêmicas, 
professores, funcionários e colegas, bem como respeitar o ambiente da Instituição e seus princípios 
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que inclui a restrição ao uso de produtos nocivos à saúde, tais como bebidas alcoólicas, fumo em 
todas as suas formas e uso de “drogas” e entorpecentes. 
 
VIII. Apelar das decisões dos órgãos administrativos e acadêmicos para os órgãos de hierarquia 
imediatamente superior. 
 
IX. Promover atividades ligadas aos interesses da vida comunitária. 
 
X. Exercer a representação estudantil, nos órgãos colegiados da FACULDADE IEDUCARE - 
FIED, na forma prevista na lei e neste Regimento. 
 
XI. Utilizar os serviços e equipamentos que a Instituição oferece, dentro dos locais e horários 
indicados, sendo vedada a utilização de salas de aula para eventos festivos. 
 
XII. Ser bem atendido, sendo tratado com atenção por todos os professores, administradores, 
funcionários e demais profissionais em atividades na Instituição. 
 
XIII. Receber orientações quanto às normas e o Regimento Geral. 
 
XIV. Ter seu grau de satisfação avaliado em pesquisa sistemática. 
 
XV. Conhecer as ementas das disciplinas em que está matriculado, disponibilizadas pela Coordenação 
de seu Curso. 
 
XVI. Conhecer o Calendário Acadêmico. 
 
XVII. Conhecer os cronogramas das disciplinas em que está matriculado. 
 
XVIII. Ser candidato, poder votar e ser votado em todas as ações que houver abertura, seguindo as 
normas dos editais divulgados. 
 
XIX. Participar das aulas, visto que lhe é direito o cumprimento da carga horária estabelecida para 
cada disciplina. 
 
XX. Usufruir de ambiente adequado e seguro para participar das aulas e atividades propostas pela 
Instituição. 
 
XXI. Receber suas avaliações escritas, com exceção da avaliação final, que será arquivada na 
Coordenação do Curso, corrigidas, como instrumento de aprendizagem, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias após sua realização, devendo já estarem lançadas no Sistema Acadêmico. Os resultados 
de avaliações orais, a exemplo de seminários, deverão ser lançados no Sistema Acadêmico em até 07 
(sete) dias. 
 
XXII. Telefone celular, iPod, iPad, smartphone, tablet, notebook, pager e similares somente serão 
aceitos durante as aulas para uso acadêmico, e com autorização do professor, porém, em dias de 
avaliação não será permitido realizá-la portando estes tipos de equipamentos. 
 
XXIII. Abster-se de comercialização de qualquer produto nas dependências da Instituição, bem como 
da prática de jogos de sorte ou azar, bingos e rifas, exceto quando autorizados. 



52 
 

 
XXIV. Nos laboratórios, é obrigatório o uso de vestimentas orientadas conforme o Regulamento dos 
Laboratórios, além do cumprimento das demais normas estabelecidas pela Coordenação de 
Laboratórios. 
 
Art.167. Fica assegurado a todos os acadêmicos da FACULDADE IEDUCARE - FIED o Regime 
Especial que será concedido: 
 
I. À acadêmica gestante que, a partir do oitavo mês de gestação e durante três meses após o parto, 
ficando assistida pelo regime de exercícios domiciliares. Sendo o início e o fim do período em que é 
permitido o afastamento determinados por requerimento, acompanhado de atestado médico, a ser 
apresentado à Coordenação de seu Curso, que encaminhará à Diretoria Acadêmica, podendo o mesmo 
ser aumentado, a critério médico, antes e depois do parto e, em qualquer caso, assegurado à acadêmica 
o direito à prestação de avaliações, tendo suas faltas abonadas para todos os efeitos, dentro do horário 
das aulas. 
 
II. Ao acadêmico convocado, matriculado em órgão de formação de reserva que seja obrigado a 
faltar às suas atividades civis, por força de exercício ou manobras, ou reservista que seja chamado 
para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica do Dia do Reservista, que terá 
suas faltas abonadas para todos os efeitos, dentro do horário das aulas. 
 
III. Ao acadêmico merecedor de tratamento excepcional, portador de afecção congênita ou adquirida, 
infecção, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, 
atestado por profissional médico, caracterizados por: 
 
a) Incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos acadêmicos, desde que 
se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias ao prosseguimento da 
atividade acadêmica em novos moldes. 
 
b) Duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada caso, para a continuidade do 
processo pedagógico de aprendizado, atendendo a que tais características se verificam, dentre outras, 
casos de síndromes hemorrágicas (tais como hemofilia), asma, cardiopatias, afecções osteoarticulares 
submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, afecções reumáticas. 
 
§1º Atribuir a esses acadêmicos, como compensação da ausência às aulas, atividades acadêmicas 
domiciliares com acompanhamento docente, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as 
possibilidades da Instituição, salvo os casos em que, nas disciplinas essencialmente práticas, o 
acadêmico terá suas atividades suspensas, resguardado seu direito de, logo que possa retornar às suas 
atividades acadêmicas, cumprir com a carga horária prática necessária à conclusão da referida 
disciplina. 
 
§2º O acadêmico deverá solicitar junto à Coordenação do Curso, pessoalmente ou por um 
representante, o Regime Especial, devendo anexar à solicitação o laudo médico, elaborado por 
autoridade oficial do sistema de saúde, que deverá ser encaminhado e apresentado à Coordenação do 
Curso num prazo que não exceda 7 (sete) dias após o seu afastamento das atividades acadêmicas. 
 
§3º É de responsabilidade do acadêmico o contato com o professor da disciplina, a fim de providenciar 
o encaminhamento, impresso ou via e-mail, das suas atividades acadêmicas domiciliares, havendo, 
se necessário.  
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§4º Será da competência da Coordenação do Curso e da Diretoria Acadêmica a autorização imediata 
do Regime Especial. 
 
Art.168. A condição de Regime Especial seguirá o disposto em legislação vigente, bem como este 
Regimento. 
 
Art.169. A FACULDADE IEDUCARE - FIED, como estímulo ao estudo, poderá: 
 
I. Conceder medalhas de honra ou títulos correspondentes. 
 
II. Promover bolsas de estudo no País ou no exterior. 
 
III. Subvencionar, total ou parcialmente a publicação de trabalho de valor. 
 
IV. Conceder bolsas de custeio de estudos, treinamento e pesquisas. 
 

SEÇÃO I 
DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 
Art.170. O corpo discente terá representação com direito a voz, nos órgãos colegiados da 
FACULDADE IEDUCARE - FIED, bem como nas comissões instituídas na forma do Estatuto e 
deste Regimento. 
 
Parágrafo único. A representação estudantil terá por objetivo a cooperação da comunidade acadêmica 
e o aprimoramento da Instituição. 
 
Art.171. São órgãos da representação estudantil: 
 
I. O Diretório Central dos Acadêmicos da Instituição. 
 
II. Os Centros Acadêmicos, que corresponderão aos diversos cursos da Instituição. 
 
Art.172. A organização, o funcionamento e as atividades do Diretório Central dos Acadêmicos - DCE 
e do Centro Acadêmico - CA de cada curso serão estabelecidos nos seus Estatutos aprovados em 
Assembleia Geral dos acadêmicos. 
 
§1º Os Estatutos do Diretório e Centros e suas ulteriores alterações serão enviados à Diretoria Geral 
imediatamente após a sua aprovação. 
 
§2º Só poderão exercer a representação estudantil acadêmicos regularmente matriculados. 
 
§3º O exercício de qualquer função de representação estudantil ou dela decorrente não eximirá o 
acadêmicos do cumprimento de seus deveres escolares. 
 
Art.173. Caberá ao Diretório e Centros indicar, por escrito, a representação estudantil junto aos órgãos 
colegiados da FACULDADE IEDUCARE - FIED, resultante de eleição por Assembleia dos 
acadêmicos. 
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Art.174. A indicação de representação estudantil por parte do DCE ou de algum Centro Acadêmico 
para os Órgãos Colegiados da FACULDADE IEDUCARE - FIED somente será aceita se as 
respectivas entidades estiverem constituídas e funcionando de acordo com a lei e com este Regimento. 
 
§1º As cópias das atas de eleição e dos termos de posse das Diretorias deverão estar em poder da 
Diretoria Geral, pelo menos três (03) dias úteis, antes da indicação da representação estudantil junto 
aos Órgãos Colegiados. 
 
§2º Pelo tempo em que o DCE e os CAs não estiverem constituídos, as representações estudantis 
junto aos órgãos colegiados e comissões serão escolhidas por processo eleitoral específico para cada 
caso. 
 
Art.175. Outras associações de acadêmicos poderão ser criadas na Instituição, com prévia autorização 
do Conselho Deliberativo (CODE) e aprovação do respectivo Estatuto pelo mesmo Colegiado. 
 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Art.176. Constituem o corpo técnico-administrativo da FACULDADE IEDUCARE - FIED os 
colaboradores constantes no quadro de funcionários e contratados que não pertençam ao corpo 
docente, bem como os que desempenham funções técnicas e burocráticas de qualquer espécie. 
 
Art.177. É de competência do Diretor Geral, os atos de contratação, movimentação, atribuição de 
vantagens, concessão de licenças, afastamento, aposentadoria, cominação de penas disciplinares, 
exoneração ou dispensa e demissão de colaboradores. 
 
Art.178. A FACULDADE IEDUCARE - FIED promoverá, diretamente ou através de cooperação 
com outras instituições, cursos, estágios, conferências e quaisquer outras modalidades de treinamento 
para aperfeiçoamento crescente do seu corpo técnico- administrativo. 
 
Art.179. A Diretoria Geral baixará os atos necessários para a fixação de horário de trabalho e demais 
normas aplicáveis aos seus colaboradores, observada a legislação vigente. 
 

TÍTULO VIII 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
Art.180. Caberá à Diretoria Geral e aos demais órgãos administrativos e acadêmicos, nas esferas das 
respectivas jurisdições, zelar pela fiel observância dos preceitos necessários à boa ordem e à 
dignidade da Instituição. 
 
Art.181. A aplicação do regime disciplinar obedecerá a uma graduação de penalidades, salvo o caso 
em que a gravidade da infração justifique maior severidade. 
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CAPÍTULO I 

DAS PENALIDADES DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
Art.182. Poderão ser aplicadas a membros do corpo docente as seguintes penalidades: 
 
I. Advertência verbal. 
 
II. Advertência por escrito. 
 
III.  Afastamento temporário do magistério. 
 
IV. Suspensão. 
 
V. Demissão. 
 
§1º §1º. São consideradas condutas indisciplinares, para efeito da aplicação das penalidades, dentre 
outras: 
  
a) De natureza leve: 
 
I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; e ainda 
ao professor, não ministrar normalmente as aulas determinadas no horário, em razão de ausências não 
justificadas, nem autorizadas. 
 
II. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 
Instituição; 

 
III. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; e 
ao professor, não satisfazer aos quocientes mínimos de frequência de sua disciplina, bem como não 
ministrar a totalidade do programa de sua disciplina. 
 
b) De natureza média: 
 
I. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
função. 
 
II. Desídia no desempenho das respectivas funções. 

 
III. Utilizar pessoal ou recursos materiais da Instituição em serviços ou atividades particulares. 

 
IV. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com 
o horário de trabalho. 

 
V. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 

 
VI. Ofender a integridade dos costumes. 
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§2º. São consideradas condutas de natureza grave todos os tipos disciplinares contidos no artigo 482 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
§3º. Para efeito de aplicabilidade das sanções disciplinares elencadas no presente artigo, se faz 
necessário a observância ao princípio do non bis in idem. 
 
§ 4º.  Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, 
os danos que dela provierem para o serviço, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes funcionais. 
 
Art.183. São competentes para aplicação das penalidades mencionadas nos artigos anteriores: 
 
I. Diretor Geral; 
 
II. Diretor Acadêmico; 
 
III. Diretor Administrativo; 
 
IV. Coordenador Acadêmico; 

 
V. Coordenador de curso; 
 
VI. Coordenador de RH; 
 
VII. Chefes de Órgãos de Apoio Acadêmico. 
 
§1º A aplicação da pena disciplinar de demissão para o corpo docente e técnico administrativo, 
prevista no item V do Art. 182, é privativa do Diretor Geral. 
 
§2º A aplicação da pena disciplinar, prevista no item IV e V do Art. 182 é privativa do Conselho 
Deliberativo. 
 
§3º A imposição da pena prevista no item III do Art. 182 será de competência dos: 
 
a) Coordenadores de Curso até cinco dias. 
 
b) Diretor Geral, até vinte dias. 

 
c) Conselho Deliberativo, mais de vinte dias. 
 
§4º. A aplicação da pena disciplinar de advertência, prevista no inciso I, para o corpo docente, poderá 
ser aplicada pelo Diretor Geral, Diretor Acadêmico, Diretor Administrativo, Coordenador 
Acadêmico, Coordenador de Curso, desde que tenha ascensão funcional sobre o colaborador, em 
consonância com o setor de Recursos Humanos. 
 
§5º. A aplicação da pena disciplinar de advertência, prevista no inciso I, para o corpo técnico 
administrativo, poderá ser aplicada por todos os componentes deste artigo, desde que tenha ascensão 
funcional sobre o colaborador, em consonância com o setor de Recursos Humanos. 
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§6º. A aplicação de sanção que implique no afastamento das atividades será precedida de sindicância 
interna, no qual será assegurado o devido processo legal. 
 
§7º. Aplica-se subsidiariamente ao presente regimento os preceitos normativos capitulados no artigo 
482 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

CAPÍTULO II 

DAS PENALIDADES DO CORPO DISCENTE 
 

Art. 184. As penas disciplinares para membros do corpo discente são: 
 
I. Repreensão; 
 
II. Suspensão; 
 
III. Desligamento.  
 
§1º São consideradas condutas indisciplinares, para efeito da aplicação das penalidades, dentre outras: 
 
a) De natureza leve: 
 
I. Perturbação da ordem no âmbito da Instituição; 
 
II. Desobediência das ordens emanadas da Mantenedora, Diretor Geral, Diretor Acadêmico, Diretor 
Administrativo, Coordenadores Acadêmicos, dos Coordenadores, demais Órgãos de Apoio 
Acadêmico ou de professor no exercício de sua função; 

 
III. Dificultar a ação de professores na sala de aula ou em suas mediações; 

 
IV. Desobediência aos dispositivos do Estatuto, do Regimento Geral ou dos Atos Normativos.  
 
b) De natureza média: 
 
I. Danos ao patrimônio da FACULDADE IEDUCARE - FIED; 
 
II. Prática de atos incompatíveis com a dignidade e decoro da vida acadêmica; 

 
III. Desrespeito a qualquer autoridade da FACULDADE IEDUCARE - FIED; 

 
IV. Improbidade na execução dos atos escolares ou emprego de meios ilícitos durante a realização 
dos exercícios e provas. 
 
c) De natureza grave: 
 
I. Ofensa ou agressão a acadêmico ou funcionário administrativo; 
 
II. Desforço físico ou agressão, em âmbito interno ou externo à Instituição, por problema nele 
iniciado; 
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III. Prática de atos capitulados na lei penal.  
 
§2º Na aplicação das sanções disciplinares serão considerados os seguintes elementos: 
 
a) Primariedade do infrator. 
 
b) Dolo ou culpa. 

 
c) Valor e utilidade dos bens atingidos. 
 
§3º Em caso de flagrante porte de drogas dentro da Instituição, implicará em desligamento, exaurido 
a ampla defesa e o contraditório, mediante instauração de sindicância administrativa. 
 
Art. 185. Será instaurada sindicância interna para apurar a responsabilidade de membro do corpo 
discente, quando o ato praticado seja punível com sanção que implique no afastamento das atividades 
acadêmicas. 
 
Art. 186.  São competentes para determinar a instauração de sindicância interna: 
 
I. Presidente da Mantenedora ou Diretor Geral da FACULDADE IEDUCARE - FIED. 
 
II. Diretor Administrativo, Diretor Acadêmico, Coordenadores Acadêmicos, Coordenadores de 
Curso e os Chefes de Órgãos de Apoio Acadêmico. 
 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 

Art. 187.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no âmbito da Instituição é obrigada a 
promover a comunicação, mediante instrumento formal e dependendo da gravidade. Será feita 
abertura de sindicância disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa e contraditório. 
 
Art. 188.  As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a 
identificação do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 
 
Parágrafo único.  Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, 
a denúncia será arquivada, por falta de objeto. 
 
Art. 189.  Da sindicância poderá resultar: 
 
I. Arquivamento do processo; 
 
II. Aplicação de penalidade de advertência, de suspensão e de desligamento. 
 
Art. 190.  Como medida cautelar e a fim de que o colaborador e/ou integrante do corpo discente não 
venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora da sindicância administrativa 
poderá determinar o seu afastamento do exercício da função e/ou atividades discentes, pelo prazo de 
até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração, no caso de colaborador. 
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Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus 
efeitos, ainda que não concluído o processo. 
 

CAPÍTULO IV 

DA SINDICÂNCIA DISCIPLINAR 
 

Art. 191.  A sindicância disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de integrante 
do corpo docente, discente e administrativo por infração praticada no âmbito da Instituição, ou que 
tenha relação com as atribuições da função e atividade acadêmica em que se encontre investido. 
 
Art. 192.  A sindicância interna será promovida por uma comissão Composta de três (03) professores, 
designados pela autoridade competente, dos quais será designado um presidente e duas vogais. 
 
§ 1º  A comissão terá como secretário colaborador designado pelo seu presidente, podendo a 
indicação recair em um de seus membros. 
 
§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 
 
Art. 193.  A sindicância deverá estar concluída no prazo de trinta dias, a contar da data de publicação 
da portaria de designação da comissão, prorrogável por mais trinta dias, por solicitação do presidente 
da respectiva comissão. 
 
§ 1º  Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. 
 
§ 2º  As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações 
adotadas.  
 
Art. 194.  A comissão deverá proceder a todas as diligências necessárias, inclusive inquisição de 
testemunhas e do indiciado.  
 
Art. 195.  Concluídos os trabalhos de diligência, o Presidente da Comissão citará o indiciado para, no 
prazo de dez dias, apresentar defesa, sendo-lhe facultada vista do processo, na presença da Comissão. 
 
Art. 196.  Recebida a defesa, a Comissão elaborará o relatório e remeterá o processo à autoridade 
competente, para decisão no prazo de 10 (dez) dias. 
 
Art. 197.  Da sanção aplicada caberá recurso ao órgão colegiado competente, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da data de sua comunicação ao interessado. 
 
Art. 198.  A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o 
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Instituição. 
 
Parágrafo único.  As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. 
 
Art. 199.  A sindicância disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 
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I. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 
 
II. Fase de instrução, que compreende defesa e relatório; 

 
III. Julgamento. 
 
Art. 200.  A sindicância administrativa obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 
acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 
 
Art. 201.  É assegurado ao sindicado o direito de acompanhar a sindicância pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas permitidos 
em lei e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. 
 
§1º  O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 
 
§2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de 
conhecimento especial de perito. 
 
Art. 202.  As testemunhas serão intimadas a depor mediante ofício expedido pelo presidente da 
comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos. 
 
Art. 203.  O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha 
trazê-lo por escrito. 
 
§ 1º  As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
 
§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre 
os depoentes. 
 
Art. 204.  Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do 
acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 199 e 200. 
 
§ 1º  No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que 
divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. 
 
§ 2º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das 
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, 
reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. 
 
Art. 205.  Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do sindicado, com a 
especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. 
 
§ 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar 
defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 
 
§ 2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 
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§ 3º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-
se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a 
assinatura de (2) duas testemunhas. 
 
Art. 206.  O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde 
poderá ser encontrado. 
 
Art. 207.  Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado em 
jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. 
 
Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da 
última publicação do edital. 
 
Art. 208.  Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo 
legal. 
 
§ 1º. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. 
 
§ 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um colaborador 
como defensor dativo. 
 
Art. 209.  Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças 
principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 
 
§ 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do sindicado. 
 
§ 2º. Reconhecida a responsabilidade do sindicado, a comissão indicará o dispositivo legal ou 
regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
 
Art. 210.  O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que 
determinou a sua instauração, para julgamento. 
 
Art. 211.   No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá a sua decisão. 
 
§ 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será 
encaminhado ao Conselho Deliberativo, que decidirá em igual prazo. 
 
§ 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade 
competente para a imposição da pena mais grave. 
 
§ 3º. Reconhecida pela comissão a inocência do sindicado, a autoridade instauradora do processo 
determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.  
 
Art. 212.  O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.  
 
Parágrafo único.  Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade 
julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o sindicado 
de responsabilidade. 
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Art. 213.  Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração da 
sindicância declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de 
outra comissão para instauração de novo processo. 
 
Parágrafo Único. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. 
 
Art. 214.  Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar poderá ser 
remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na Instituição. 
 

TÍTULO IX 

DA ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA 
 

CAPÍTULO I 
DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

 

SEÇÃO I 

DOS RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO 
 
Art.215. A Associação Igreja Adventista Missionária é responsável, perante as autoridades públicas 
e o público em geral, pela FACULDADE IEDUCARE - FIED, incumbindo-lhe tomar as medidas 
necessárias ao bom funcionamento, respeitado os limites da lei, do seu Estatuto e deste Regimento, a 
liberdade acadêmica dos corpos: docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 
deliberativos e executivos. 
 
Art.216. Compete à Mantenedora assegurar adequadas condições de funcionamento das atividades 
da FACULDADE IEDUCARE - FIED, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis 
necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe suficientes recursos 
financeiros de custeio e a gestão dos recursos previstos no orçamento ou em documento equivalente. 
 
§1º A Mantenedora é titular do patrimônio posto à disposição da mantida para o desenvolvimento da 
atividade de educacional, permitindo-lhe ampla liberdade de gestão dentro dos recursos disponíveis. 
 
§2º À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira da FACULDADE 
IEDUCARE - FIED, que pode delegá-la no todo ou em parte. 
 
§3º A Mantenedora poderá vetar deliberações dos órgãos colegiados institucionais que impliquem 
aumento de despesas. 
 
Art.217. A FACULDADE IEDUCARE - FIED deverá atuar em consonância com as possibilidades 
financeiras da Mantenedora, observando os recursos orçamentários disponíveis, com total autonomia 
para deliberar quaisquer assuntos relacionados aos aspectos acadêmicos, disciplinares e pedagógicos, 
assegurando o tratamento igualitário dispensado ao corpo docente e discente da Instituição. 
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Art.218. A Mantenedora respeitará o âmbito de atuação do corpo docente e da coordenação dos cursos 
atendo-se aos aspectos de ordem administrativa e financeira. 
 
Parágrafo único. Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que 
importem em aumento de despesas. 
 

SEÇÃO II 

DAS RELAÇÕES E PARCERIAS 
 
Art.219. A FACULDADE IEDUCARE - FIED preza por estabelecer parcerias com a comunidade 
através de ações conjuntas junto a ONGs e outras instituições da sociedade civil organizada de forma 
a estender sua atuação social. Também realiza parcerias com organizações públicas e privadas de 
forma a disponibilizar seus serviços educacionais. 
 
Art.220. As parcerias podem ser formadas para atender interesses como a redução de custos, 
estabelecimento de convênios, descontos, estágios, cursos de extensão, pesquisa, Pós-graduação e 
projetos de responsabilidade social, buscando o melhor para ambas as partes.  
 

TÍTULO X 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art.221. O regime jurídico do pessoal docente e técnico-administrativo da FACULDADE 
IEDUCARE - FIED e de seus Órgãos, obedecerá à legislação trabalhista. 
 
Art.222. Fica assegurado aos professores que participaram com seus nomes, suas qualificações e 
experiências profissionais para instruir e construir o processo de credenciamento e de pedido de 
autorização para o funcionamento de cursos para a sociedade, a preferência para fins de contratação, 
tendo pontuação diferenciada no processo seletivo de admissão do pessoal docente. 
 
Art.223. Este Regimento pode ser reformado ou emendado por força de lei ou conveniência da 
FACULDADE IEDUCARE - FIED, ouvida a Presidência da Mantenedora. 
 
§1º As emendas decorrentes de lei, cuja aplicação não dependa de regulamentação ou não contenham 
formas opcionais que tornem necessária a manifestação da FACULDADE IEDUCARE - FIED, 
entram em vigor na data de vigência da lei. 
 
§2º As emendas não compreendidas no parágrafo anterior, depois de incluídas no presente 
Regimento, entrarão em vigor na data de sua aprovação pelo órgão competente. 
 
§3º As alterações do currículo pleno dos cursos entrarão em vigor imediatamente no período letivo a 
iniciar-se após a aprovação pelo órgão competente. 
 
Art.224. A FACULDADE IEDUCARE - FIED poderá compor Faculdades Integradas, Federações 
de Escolas Superiores, Centro Universitário ou Universidade, se a medida for julgada do interesse da 
Comunidade, e por decisão da Mantenedora. 
 



64 
 

Art.225. Nenhum pronunciamento público que envolva a FACULDADE IEDUCARE - FIED pode 
ser feito sem autorização expressa do Diretor Geral, exceto quando, pelas circunstâncias, venha a 
caracterizar-se como de responsabilidade exclusiva do seu autor. 
 
Art.226. Em caso de empate, em qualquer eleição prevista neste Regimento, é considerado eleito o 
candidato de maior tempo na FACULDADE IEDUCARE - FIED. 
 
Art.227. As taxas e semestralidades escolares são fixadas pela Mantenedora, atendidos os índices 
estabelecidos pela legislação vigente.  
 
§1º No valor da semestralidade estão incluídos todos os atos obrigatórios inerentes ao trabalho escolar 
e seu pagamento será parcelado em prestações sucessivas, segundo a legislação pertinente, conforme 
plano aprovado pela Mantenedora.  
  
§2º A Mantenedora poderá estabelecerá uma escala progressiva de descontos sobre o valor das 
parcelas de semestralidade, tendo como base à antecipação de seu pagamento, como forma de 
favorecer o acadêmico pontual e reduzir os índices de inadimplência e impontualidade.  
 
§3º A expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela 
Instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação 
decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especial, por opção do aluno, conforme 
determina a legislação do MEC em vigor.  
 
Art.228. A FACULDADE IEDUCARE - FIED informará aos interessados, antes de cada período 
letivo, os programas de cursos e demais componentes curriculares, sua duração, qualificação dos 
professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação. 
 
Art.229. O presente Regimento será aplicado a cada curso solicitado pela Mantenedora e devidamente 
autorizado, na forma da lei, pelo Conselho Nacional de Educação, preservados os interesses da 
FACULDADE IEDUCARE - FIED e de sua Mantenedora. 
 
Art. 230. O presente Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo órgão competente. 
 
Tianguá, 20 de abril de 2020. 
 
 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 02/2021 

Assunto: Nomeia os membros da Comissão 

Própria de Avaliação – CPA da Faculdade 

Ieducare – FIED. 

O Diretor da Faculdade Ieducare - FIED, Dr. 

Daniel Rontgen Melo Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e estatutárias 

que lhes são conferidas pelo Regimento, RESOLVE nomear os membros da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA: 

Membros Representação 

1. Kátia Maria de Aguiar Freire Coordenadora da CPA 

2. Ires Latiere Vieira Feijão Ponte Secretária da CPA 

3. Silas Lima da Silva Corpo Docente 

4. Anderson Ribeiro Araújo Corpo Discente 

5. Crisanto de Oliveira Magalhães Corpo Técnico Administrativo 

6. Maria de Jesus Freire Santana Comunidade Civil 

 

Esta portaria passa a ter vigência na sua data de 
publicação. 

Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
R.P.C. 
 
Tianguá-CE, 11 de fevereiro de 2021. 

 
 


