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FAG – FACULDADE ASSIS GURGACZ 

 
 

REGIMENTO 
 
 

TITULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 1º. O presente Regimento da Faculdade Assis Gurgacz, doravante 
denominada simplesmente FAG, disciplina as atividades comuns de organização 
e funcionamento, nas áreas: administrativa e acadêmica, bem como fixa normas 
gerais para os seus órgãos -  normativos, deliberativos, consultivos, executivos e 
suplementares - em conformidade com a legislação vigente. 
 
Parágrafo único – O Regimento, de que trata o caput deste artigo, será 
complementado por normas baixadas pelos órgãos normativos e executivos da 
FAG. 
 
Art. 2º.  Os atos de matrícula, de aluno e de admissão aos empregos de 
dirigentes e ao quadro permanente e temporário de docência e de técnico-
administrativos, representam contrato de adesão à FAG e implica no 
compromisso de respeitar e acatar este Regimento e as decisões que deles 
emanam. 
 

 
TÍTULO II 

DA FAG E SEUS FINS 
 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO 

 
 

Art. 3º. A FAG – Faculdade Assis Gurgacz, com limite territorial de atuação 
circunscrito ao Município de Cascavel, no Estado do Paraná, é um 
estabelecimento particular de ensino superior, mantido pela Fundação Assis 
Gurgacz, sociedade civil de direito privado, de fins educacionais e sem fins 
lucrativos e econômicos, com seu Estatuto registrado no Livro 456, folhas 140 a 
143, no Cartório Mion, 1º Notariado – Pessoas Jurídicas, de Cascavel, PR, em 
03 de outubro de 1997, na forma da Lei, com sede e foro no Município de 
Cascavel, no Estado do Paraná. 

 
Parágrafo único - A Faculdade Assis Gurgacz ministra os seus cursos do tipo 
presencial e à distância, cujos respectivos atos legais autorizativos emanam do 
Sistema Federal de Ensino Superior, bem como as demais atividades de ensino, 
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pesquisa e extensão, regendo-se pelos atos normativos dos seus órgãos 
internos, pela legislação do Sistema Federal de Ensino Superior, pelo Estatuto 
da sua Mantenedora no que couber, e pelo presente Regimento.  

 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 
 

Art. 4º.  A FAG tem por objetivos institucionais: 
 
I.desenvolver o ensino e a educação superior, na área das ciências exatas e da 

terra, das ciências humanas e sociais, das ciências biológicas e da saúde, de 
tecnológicas, de lingüística, letras e artes, demais campos do conhecimento e 
do saber, e eixos tecnológicos; 
 
 

II.formar com qualidade profissional de nível superior nas áreas de conhecimento 
dos cursos e programas que oferta, aptos para se inserir em setores 
profissionais, participar do processo de desenvolvimento da sociedade 
brasileira, colaborando com a sua formação permanente, criando os meios 
necessários para viabilizar o acesso de seus egressos à educação continuada 
na própria instituição e/ou em outras instituições de ensino e demais centros 
de excelência; 
 

III.construir com os alunos uma visão humanista que propicie aos futuros 
profissionais de nível superior, vivenciar, nas suas relações com os vários 
grupos sociais, o espírito comunitário, a fraternidade e a igualdade entre os 
cidadãos; 

 
IV. motivar no aluno, e por conseqüência no profissional egresso, o desejo de 

adquirir continuamente os mais atualizados conhecimentos culturais, técnicos e 
científicos contextualizados, para solução de problemas do mundo globalizado, 
em particular os nacionais e regionais, a fim de expandir sua 
laboralidade/empregabilidade mediante a prestação de serviços especializados 
integrando-os e utilizando-os como um agente transformador da sociedade 
estabelecendo com esta relação de reciprocidade; 

 
V. estimular toda e qualquer forma de criação cultural e artística, valorizando 

o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 
 
 

VI. incentivar a produção de trabalhos de pesquisa e investigação científica 
que propiciem a divulgação da ciência, a tecnologia e as artes, promovam a 
criação e difusão da cultura e desenvolvam o entendimento do homem e do 
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meio em que vive, contribuindo para melhoria da qualidade de vida da 
comunidade onde a FAG está inserida, pelos benefícios diretos ou indiretos que 
propicia; 

 
VII. transmitir o conhecimento científico, técnico e cultural, que constituem o 
patrimônio da humanidade, principalmente aquele gerado na própria instituição, 
através do conteúdo programático das disciplinas/atividades; publicações 
acadêmicas, científicas e culturais; utilização de meios de comunicação 
acessíveis a toda a comunidade, inclusive a rede mundial de computadores, e 
outros de fácil e amplo acesso à sociedade local; 

 
VIII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
aplicada gerada na FAG, através da realização de cursos, jornadas, semanas de 
estudo, seminários, congressos e similares, bem como de atividades artísticas e 
culturais, de programas de ação comunitária e cidadania, de transferência do 
saber e de tecnologias, que se dirijam não só à comunidade acadêmica, 
oferecendo-os inclusive fora de seu parque escolar diretamente ou em parceria;  

 
IX. gerar e transferir tecnologia pelo incentivo à atividade criadora, mediante 

a realização de estudos/pesquisa e difusão de seus resultados, o 
assessoramento e a prestação de serviço ao governo, à sociedade civil 
organizada e aos cidadãos em assuntos relativos aos diversos campos de saber 
e/ou área de conhecimento e/ou eixos tecnológicos; 

 
X. fomentar as atividades de cooperação e intercâmbio técnico-científico 

com instituições de ensino e agentes de recursos humanos do setor produtivo, 
com vistas à articulação do ensino superior com os sistemas formais e informais 
de educação, para elevar o nível da formação do indivíduo, a força de trabalho 
ativa da sociedade e a qualidade de vida da população; 

 
XI. incentivar ações integradas e coordenadas com o governo, a sociedade 

civil, os cidadãos, organismos nacionais e estrangeiros, para promoção do 
desenvolvimento da cultura, das artes, das ciências e da tecnologia; 

 
XII.  suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração. 

 
Parágrafo único – Para consecução de seus objetivos, a FAG se constitui em 
uma comunidade acadêmica integrada por dirigente, professores, alunos, 
técnico-administrativos e por parceiros externos.  
 
 
 



 

 

7 

TÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
Art. 5º. A  FAG, para os efeitos de sua administração, compreende órgãos 
deliberativo, normativo, consultivo,  executivos e órgãos suplementares. 

 
§ 1º. A administração da FAG será exercida pelos seguintes órgãos: 
 
I- de Administração Superior: 

  
1. Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão - CEPEG; 
  
2. Diretoria Geral. 
 
II- de Administração Básica: 
             
1. Colegiado de Curso 
 
2. Coordenação de Curso. 

 
III - Suplementares: 

 
1. Biblioteca 

 
2. Escritório de Cooperação e Intercâmbio 
 
3. Fazenda Experimental 
 
4. Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologia - CEDETEC 

 
§ 2º. Os órgãos suplementares da FAG gozam de autonomia didático-
pedagógica, administrativa e financeira, nos termos estabelecidos em seus 
regulamentos. 

 
§ 3º. Além dos órgãos suplementares relacionados no inciso III do §1º. deste 
artigo, outros poderão ser criados pela Diretoria Geral com o propósito de 
fomentar e/ou gerir programas de geração e transferência de tecnologia e do 
saber, entre outros que exerçam funções complementares às atividades-fim e/ou 
interligadoras das atividades acadêmicas, intra e intercursos e/ou forneçam 
suporte gerencial para elevar padrões de qualidade na prestação de serviços 
educacionais e/ou assistenciais. 
 
Art. 6º.  Outros estabelecimentos de ensino poderão integrar a FAG, observadas 
as disposições legais e as normas dos órgãos competentes. 
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Parágrafo Único – Preservados os padrões de qualidade dos cursos/programas, 
a fim de racionalizar custos e viabilizar o acesso e permanência dos alunos no 
ensino superior, a FAG formalizará acordos de intercâmbio e cooperação técnica 
com outras instituições de ensino para ofertar atividades acadêmicas 
consorciadas, partilhando recursos físicos, humanos, didático-pedagógicos, 
entre outros que se façam necessários para que sejam atendidos os objetivos 
acadêmicos, satisfação dos alunos e atendimento a demanda do mercado.   
 
 
Art. 7º. Ocorrendo reestruturação que implique em extinção de órgãos, 
acadêmicos ou administrativos, suspensão da oferta de curso/programa da FAG, 
extinguem-se automaticamente os mandatos e representações correspondentes. 
 
 

CAPÍTULO I 
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO - CEPEG  

 
 

Art. 8º. O CEPEG, órgão máximo de natureza normativa, deliberativa e 
consultiva, tem a seguinte composição: 
 
I-      Diretor Geral, presidente; 
 
II-     Diretor Administrativo; 
 
III -   Diretor Acadêmico; 
 
IV- 1 (um) representante das Coordenações de Curso de Graduação designado 
pela Diretoria Geral;  
 
V - 1 (um) representante dos docentes, com no mínimo 2 (dois) anos de trabalho 
na FAG, escolhido pela Diretoria Geral; 
 
VI -  1 (um) representante discente, indicado na forma da legislação; 
 
VII-  1(um) representante dos técnico-administrativos, com no mínimo 2 (dois) 
anos de trabalho na FAG, escolhido pela Diretoria Geral; 
 
VIII-  2 (dois) representantes da Mantenedora, por ela designados; 
 
IX -   1(um) representante da sociedade, escolhido pela Diretoria Geral. 

 
§ 1º. Os membros do CEPEG, em suas faltas e impedimentos, serão 
substituídos por suplentes, indicados da mesma forma que os titulares. 
 



 

 

9 

§ 2º.  O CEPEG será secretariado pelo Secretário Geral da FAG, e, em suas 
faltas e impedimentos pelo Secretário Acadêmico. 

 
Art. 9º.  Compete ao CEPEG: 

 
I- homologar os atos normativos internos e os decorrentes das competências 
regimentais, primando pela qualidade e excelência do ensino, os credos e 
valores institucionais, as demandas do mercado local e regional;  
 
II- homologar os regulamentos dos órgãos internos e as alterações deste 
Regimento, bem como as normas e atos administrativos por proposta do Diretor 
Geral; 
 
III- zelar pelos objetivos institucionais da FAG;  
 
IV- homologar as normas acadêmicas complementares à legislação sobre 
currículos, planos de cursos, programas e planos de ensino de 
disciplinas/atividades, matrículas, transferências, processo de ensino e 
aprendizagem, avaliação de desempenho acadêmico, aproveitamento de 
estudos, programas de pesquisa e extensão, regime de dependências e planos 
de estudos para alunos reprovados ou em processo de adaptação curricular e de 
outros assuntos que se incluam no âmbito de suas competências;  
 
V- propor a Mantenedora o planejamento global da FAG e o anteprojeto de 
orçamento para o ano seguinte, elaborados pela Diretoria Geral;  
 
VI- homologar o projeto pedagógico de cada curso de graduação ou pós-
graduação, propostos pelo Diretor Acadêmico;  
 
VII- homologar, ouvida a Mantenedora, a criação, a modificação e, inclusive, a 
extinção dos cursos superiores da FAG, e de programas de pesquisa ou 
extensão, por proposta da Diretoria Geral, respeitando o direito de terceiros, nos 
termos da legislação pertinente;   
 
VIII- decretar o recesso parcial ou total das atividades acadêmicas de cada 
curso, ou da FAG como um todo;  
 
IX- apreciar e homologar medidas que objetivem o aperfeiçoamento das 
atividades da FAG, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 
submetidos pelo Diretor Geral ou pela Mantenedora;  
 
X- apreciar os vetos do Diretor Geral às suas decisões, podendo rejeitá-los, 
mediante o voto de dois terços (2/3) da totalidade de seus membros;  
 
XI- intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos da FAG, 
avocando a si as atribuições a eles conferidas;  
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XII- delegar atribuições que lhe são conferidas por Lei e neste Regimento a 
Diretoria Geral. 
 
XIII- exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas por Lei e neste 
Regimento;  
 
XIV- decidir sobre os casos omissos ou duvidosos deste regimento. 
 
§ 1º.  O CEPEG tem sua organização e funcionamento definidos em  
Regulamento próprio, respeitadas as normas emanadas deste Regimento. 
 
§  2º. As decisões do CEPEG serão formalizadas por meio de resoluções, 
pareceres e instruções normativas subscritas pelo Diretor Geral, na qualidade de 
Presidente deste Colegiado. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA DIRETORIA GERAL 

 
 
Art. 10. A Diretoria Geral é o órgão executivo superior, que superintende, 
coordena e fiscaliza todas as atividades da FAG, com vistas ao seu regular 
funcionamento, e é constituída de um Diretor Geral, um Diretor Administrativo e 
um Diretor Acadêmico. 
 
Art. 11. Os dirigentes da Diretoria Geral são escolhidos pela Mantenedora e 
designado pelo seu Presidente, para um mandato de cinco (5) anos, podendo 
ser reconduzidos. 
 
§ 1º. Os dirigentes da Diretoria Geral, para serem empossado no cargo, devem 
apresentar curriculum vitae, onde demonstre seu compromisso e realizações na 
área acadêmica e sua formação de nível superior.  
 
§ 2º. O mandato de que trata o caput deste artigo pode ser interrompido por 
solicitação do interessado ou por exoneração expedida pela Mantenedora, 
através de seu Presidente. 
 
Art. 12.  Compete ao Diretor Geral: 
 
I- representar a FAG perante os órgãos públicos e particulares;  
 
II- superintender todos os serviços administrativos e acadêmicos da FAG, 
zelando pelo cumprimento deste Regimento e do arcabouço político-institucional 
integrado pelo PPI – Projeto Pedagógico Institucional, PDI - Plano de 
Desenvolvimento Institucional; PPC – Projeto Pedagógico de Curso, PDF – 
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Plano Diretor Físico; PDT – Plano de Desenvolvimento e Atualização 
Tecnológica; Planos de Carreira, Cargos e Salários, Treinamento e 
Desenvolvimento de Pessoal, entre outros;  
 
III- convocar e presidir reuniões do CEPEG e outras dos órgãos a que 
comparecer;  
  
IV- aprovar o Calendário Geral de Atividades da FAG e suas alterações;  
 
V- superintender a execução do regime escolar e didático-pedagógico, em ação 
integrada e coordenada com a Diretoria Acadêmica, zelando pela observância 
dos horários de funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas, 
bem como pela qualidade dos serviços prestados e a relevância social de seus 
resultados;  
 
VI- assinar a correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome da 
FAG;  
 
VII- conferir graus, aprovar dignidades acadêmicas e assinar diplomas, 
certificados, certidões e demais documentos pertinentes;  
 
VIII- designar os gestores acadêmicos, bem como os gestores de outros órgãos 
da estrutura organizacional e seus substitutos eventuais;  
 
IX- encaminhar a Mantenedora a contratação ou dispensa de gestores de 
acadêmicos e de gestores de unidades administrativas, de professores e de 
técnico-administrativos, por indicação própria ou do  Diretor Administrativo ou do 
Diretor Acadêmico ou do(s) Coordenador(es) de Curso, observadas as 
disposições legais e as deste Regimento, e dar-lhes posse; 
 
X- exercer o poder disciplinar que lhe foi atribuído por este Regimento e por atos 
especiais que venham a ser aprovados, relativos ao comportamento dos 
gestores de acadêmicos e de unidades administrativas, do pessoal docente, do 
pessoal técnico-administrativo e dos alunos;  
  
XI- encaminhar a proposta orçamentária da FAG, elaborada pelo seu Diretor 
Administrativo, em ação integrada com os responsáveis pelas unidades 
acadêmicas e administrativas, para o ano seguinte, referendada pela Diretoria 
Geral, para apreciação do CEPEG e aprovação da Mantenedora;  
 
XII- supervisionar as atividades institucionais nas áreas econômico-financeiras, 
assinar documentos respectivos, zelar pelos serviços de apoio de tesouraria e 
contabilidade, nos termos delegados pela Mantenedora;  
 
XIII- responsabilizar-se, em ação integrada e coordenada com a Diretoria 
Administrativa, pela fiel execução do plano orçamentário, aprovado e posto à 
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disposição da FAG, e pela movimentação e fluxo dos recursos financeiros, por 
delegação da Mantenedora, além de autorizar despesas previstas no orçamento 
aprovado e outras, de necessário e pronto atendimento, mediante justificativa;  
 
XIV- remeter, aos órgãos competentes da área da Educação, processos, 
petições e relatórios das atividades acadêmicas e gerenciais da FAG, quando for 
o caso;  
 
XV- encaminhar, anualmente, à Mantenedora, os relatórios sobre as atividades 
acadêmicas e administrativas dos órgãos da FAG, relativos ao ano anterior;  
 
XVI- autorizar, previamente, as publicações que envolvam responsabilidade da 
FAG, ouvida a Mantenedora, quando acarretar despesas não previstas no 
orçamento anual e/ou plurianual e/ou quando envolver questões de credos e 
valores da Instituição;  
 
XVII- exercer as demais atribuições que lhe sejam determinadas por Lei, neste 
Regimento, em razão de normas complementares aprovadas e outras que 
recaiam no âmbito das suas competências;  
 
XVIII- decidir os casos de natureza urgente ou que impliquem matéria omissa ou 
duvidosa neste Regimento, ad referendum do CEPEG, submetendo-os à 
apreciação final desse órgão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis.  
 
§ 1º.  Os atos do Diretor Geral são formalizados por meio de Portarias e demais 
instrumentos legais pertinentes. 
 
§ 2º.    Nas faltas ou impedimentos, o Diretor Geral é substituído pelo Diretor 
Administrativo ou pelo Diretor Acadêmico, nessa ordem de sucessão. 
 
Art.13. A Diretoria Geral tem sua organização e funcionamento definidos em 
Regulamento próprio, o qual dispõe sobre a organização, dos demais órgãos 
que a integram, bem como dos órgãos suplementares da FAG. 

 
§ 1º. O Regulamento da Diretoria Geral disporá sobre a organização do quadro 
de pessoal docente, técnico-administrativo, bem como sobre as atividades de 
direção superior, de gerenciamento acadêmico e das atividades-meio, de 
assessoramento, entre outras. 
 
§ 2º. A Diretoria Geral está autorizada a criar órgãos, assessorias, comissões 
técnicas, organizar serviços e outros mecanismos gerenciais, inclusive criando 
cargos ou empregos do quadro permanente, de direção e de assessoramento, 
para atender às necessidades de desenvolvimento institucional e/ou à melhoria 
da qualidade e da excelência dos serviços prestados pela FAG. 
 
Art.14.  Compete ao Diretor Administrativo: 
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I- supervisionar os projetos de desenvolvimento das atividades institucionais  nas 
áreas econômico-financeiras e os serviços de apoio de tesouraria e 
contabilidade respectivos, nos termos delegados pela Mantenedora;  
  
II- responsabilizar-se, juntamente com os demais membros da Diretoria Geral, 
pela fiel execução do plano orçamentário aprovado pela Mantenedora, posto à 
disposição da FAG e, em ação articulada com o Diretor Geral, pela programação 
e movimentação e fluxo dos recursos financeiros, por delegação da  
Mantenedora;  
 
III- coordenar a elaboração do anteprojeto de orçamento anual, com a 
participação das demais unidades acadêmicas e administrativa, para, depois da 
apreciação da Diretoria Geral, ser enviado ao CEPEG a fim de obter referendo e, 
posterior, encaminhamento à Mantenedora para aprovação;  
 
IV- autorizar despesas previstas no orçamento aprovado e outras, de necessário 
e pronto atendimento, mediante justificativa, por delegação da Mantenedora;  
 
V- propor a Mantenedora a contratação de pessoal para serviços de apoio da 
Secretaria ou de manutenção da infra-estrutura, para o andamento das 
atividades institucionais, fixando-lhe os horários de trabalho e condições de 
trabalho;  
 
VI- dar parecer, no tocante a disponibilidade de numerários, para contratação de 
docentes, pesquisadores e extensionistas, que irão atuar nos cursos e demais 
atividades da FAG, bem como opinar no processo de promoção de docentes e 
dos técnico-administrativos, quanto ao número de vagas e vagos a serem 
preenchidos em função do equilíbrio financeiro da Instituição;  
 
VII- supervisionar, em articulação com a Diretoria Acadêmica, os gastos 
financeiros dos programas de pesquisa, de extensão e dos projetos de alcance 
comunitário, da Diretoria Geral e dos demais órgãos internos;  
 
VIII- pronunciar-se, ouvindo a Diretoria Geral, sobre os custos provenientes do 
enquadramento e promoção de docentes e técnico-administrativos, sobre a 
aquisição de equipamentos de laboratórios e da biblioteca, considerando as 
políticas e diretrizes da FAG e objetivando a sustentabilidade da Instituição;   
  
IX- promover cursos e atividades de treinamento e desenvolvimento para o 
pessoal de apoio às atividades-fim da FAG;  
 
X- supervisionar o trabalho e a execução de todos os serviços realizados pelo 
setor administrativo de gestão e desenvolvimento de pessoal, desenvolvendo 
rotinas e procedimentos de controle, arquivo documental e outros, de todo 



 

 

14 

pessoal contratado; coordenar o trabalho e a execução de todos os serviços 
realizados pelo pessoal de manutenção da FAG;  
 
XI- supervisionar as atividades da Biblioteca, responsabilizando-se pela sua 
política de atualização, enriquecimento do acervo e pelo seu funcionamento, 
viabilizando parcerias com bases de dados presenciais e virtuais;  
 
XII- coordenar, em articulação com a Diretoria Acadêmica, Coordenações de 
Curso e Gerências de Programa/Projetos Institucionais, os processos de 
aquisição de equipamentos de laboratórios, maquinários e de materiais de apoio 
às atividades didático-pedagógicas, nos termos da proposta orçamentária 
aprovada e do plurianual de investimentos;  
 
XIII- propor a Mantenedora, em articulação com a Diretoria Acadêmica, 
Coordenações de Curso e Gerências de Programa/Projetos Institucionais, a 
contratação de serviços de apoio ou de manutenção da infra-estrutura para a 
área acadêmica e para o adequado andamento das atividades institucionais;  
 
XIV- organizar e designar a Comissão Organizadora do Processo Seletivo de 
Ingresso na FAG ou de processo congênere, supervisionando, em articulação 
com a Diretoria Acadêmica, Coordenações de Curso e Gerências de 
Programa/Projetos Institucionais, a execução, a divulgação dos resultados e a 
matrícula dos classificados;  
 
XV- exercer outras funções inerentes ao cargo, além daquelas delegadas pela 
Diretoria Geral e/ou pela Mantenedora.  
 
Parágrafo único - O Diretor Administrativo, quando for o caso, é substituído nas 
suas ausências ou impedimentos por um empregado da FAG - gestor, docente 
ou técnico administrativo - designado pelo Diretor Geral. 
 
Art.15.  Compete ao Diretor Acadêmico: 
 
I- supervisionar as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão dos 
cursos de graduação, seqüenciais, pós-graduação, extensão, educação 
profissional e outros ministrados pela FAG, diretamente e/ou mediante parcerias, 
em ação articulada com as Coordenações de Cursos e Gestores de Programas 
e Projetos;  
 
II- supervisionar e controlar, em ação integrada com os demais integrantes da 
Diretoria Geral, os programas de pesquisa e de extensão universitária;  
 
III- superintender, em ação integrada com os demais integrantes da Diretoria 
Geral, e coordenar, em matéria acadêmica, os trabalhos desenvolvidos pelos  
Coordenadores dos Cursos e Programas de graduação, pós-graduação e 
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extensão, bem como pelos demais gestores de projetos/programas e serviços 
acadêmicos;  
 
IV- supervisionar, em articulação com a Diretoria Administrativa, Coordenações 
de Curso e Gerências de Programa/Projetos Institucionais, dar parecer e auxiliar 
com indicações de nomes para contratação de gestores acadêmicos, docentes, 
pesquisadores e extensionistas, que irão atuar nos cursos e atividades 
acadêmicas da FAG, bem como opinar no processo de promoção de docentes;  
 
V- participar, em ação integrada com os demais membros da Diretoria Geral, 
Coordenações de Curso e Gerências de Programa/Projetos Institucionais, do 
fomento e promoção de projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão da 
sua área de atuação, bem como da expansão e atualização tecnológica dos 
laboratórios e ambientes especiais destinados as práticas acadêmicas e 
profissionais;  
 
VI- supervisionar, em articulação com as Coordenações de Curso e Gerências 
de Programa/Projetos Institucionais, todo o processo de atualização ou 
redirecionamento dos projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pela FAG;  
 
VII- supervisionar, em ação integrada com os demais integrantes da Diretoria 
Geral, Coordenações de Curso e Gerências de Programa/Projetos Institucionais, 
a elaboração dos projetos para criação de novos cursos superiores de 
graduação e pós-graduação, bem como os processos de reconhecimento ou 
renovação de reconhecimento de cursos e de credenciamento e 
recredenciamento da FAG acompanhando sua tramitação junto aos órgãos 
competentes do Sistema Federal de Educação Superior;  
 
VIII- elaborar, em ação integrada com os demais integrantes da Diretoria Geral, 
Coordenações de Curso, Gerências de Programa/Projetos Institucionais e 
Gestores de unidade-meio a proposta de Calendário Geral das Atividades da 
FAG;  
 
IX- coordenar os programas de qualificação docente, acompanhar a concessão 
dos incentivos magistrais, supervisionar, em ação integrada com os demais 
integrantes da Diretoria Geral, Coordenações de Curso e Gerências de 
Programa/Projetos Institucionais, as atividades didático-pedagógico das práticas 
profissionais vinculadas aos estágios supervisionados, ao trabalho de conclusão 
de curso, às atividades complementares e, ainda, gerenciar o programa de 
monitoria;   
 
X- ter sob responsabilidade o setor de arquivo de documentação acadêmica dos 
docentes, pesquisadores e extensionistas, e os processos relativos às 
respectivas promoções funcionais;  
 
XI- supervisionar os serviços da Secretaria Acadêmica e dos seus membros;  
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XII- participar do processo de gestão, em matéria acadêmica, do Processo 
Seletivo de Ingresso na FAG ou de processo congênere,  em articulação com a 
Diretoria Acadêmica, Coordenações de Curso e Gerências de 
Programa/Projetos Institucionais, envolvendo o planejamento a execução, a 
divulgação dos resultados e a matrícula dos classificados;   
 
XIII - responsabilizar-se, em ação integrada com os demais integrantes da 
Diretoria Geral, pela fiel execução do plano orçamentário aprovado e posto à 
disposição da FAG, bem como participar dos processos de aquisição de 
equipamentos de laboratórios, maquinários e de materiais de apoio às atividades 
didático-pedagógicas, nos termos da proposta orçamentária aprovada e do 
plurianual de investimentos;  
 
XIV- acompanhar, em articulação com a Diretoria Administrativa, os gastos 
financeiros com cursos/programas acadêmicos propondo, em articulação com as 
Coordenações de Curso e demais Gestores Acadêmicos, políticas, diretrizes e 
mecanismos para racionalização das despesas, expansão e/ou equilíbrio da 
receita com vista à sustentabilidade dos empreendimentos;  
 
XV- exercer as demais funções delegadas pela Diretoria Geral e/ou pela 
Mantenedora, além daquelas que recaiam no âmbito das suas competências por 
força das normas ou disposições regimentais.  
 
Parágrafo único - O Diretor Acadêmico, quando for o caso, é substituído nas 
suas ausências ou impedimentos por docente designado pelo Diretor Geral. 
 

 

CAPÍTULO III 
DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 
SEÇÃO I – DA COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 
 
Art. 16.  A Coordenação de Curso de Graduação é constituída por um 
Coordenador escolhido e designado pela Diretoria Geral, para um mandato de 
quatro (4) anos, podendo ser reconduzido. 
 
Parágrafo único – O mandato de que trata o caput deste artigo pode ser 
interrompido por solicitação do Coordenador do Curso ou por exoneração 
expedida pela Diretoria Geral. 
 
Art. 17.  São atribuições do Coordenador de Curso de Graduação: 
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I- representar o curso em atos públicos e nas relações com outras instituições 
acadêmicas, profissionais ou científicas, na ausência do Diretor Geral, quando 
por ele designado;  
 
II- supervisionar e coordenar o funcionamento do Curso de Graduação, 
atribuindo aulas e demais atividades acadêmicas e gerenciais-fim aos docentes, 
ouvida a Diretoria Geral, acompanhando as atividades didático-pedagógicas, 
promovendo a integração dessas atividades entre si e com as dos outros Cursos 
e da administração superior;  
 
III- convocar reuniões do Colegiado de Curso, de Comissões, dos Docentes e 
outras em geral, integrantes da área de abrangência do Curso;  
 
IV- elaborar e apresentar à Diretoria Geral os anteprojetos de planos 
orçamentários necessários ao funcionamento com qualidade do Curso e outros 
programas/projetos a ele vinculados;  
 
V- encaminhar aos demais órgãos da administração superior, a título de 
sugestões, políticas, diretrizes, mecanismos gerenciais, expedientes e/ou  
providências referentes aos serviços administrativos e acadêmicos pertinentes 
às  áreas de competência do curso e elaborar relatórios anuais das atividades do 
curso, para apreciação da Diretoria Geral;  
 
VI- propor ao Diretor Geral, em ação integrada com a Diretoria Acadêmica, a 
contratação de docentes e de técnico-administrativos, conforme necessidades 
do Curso;  
 
VII- coordenar os trabalhos dos docentes que desenvolvem aulas e atividades 
de ensino, pesquisa ou extensão relacionadas com o curso, sob as diretrizes do 
seu Projeto Pedagógico;  
 
VIII- compatibilizar os conteúdos programáticos necessários à formação 
humanística e profissional prevista no perfil do Curso;  
 
IX- fomentar e incentivar a produção científica, tecnológica, artística e intelectual 
do corpo docente, vinculado ao Curso;  
 
X- coordenar o processo de avaliação do desempenho do pessoal docente, em 
ação articulada com a Diretoria Acadêmica;  
 
XI- supervisionar os projetos vinculados ao curso do desenvolvimento das 
atividades nas áreas da cultura, sócio-recreativas, desportivas, e de integração 
da comunidade acadêmica entre si e com a da região, bem como seu 
crescimento e expansão;  
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XII- dar atendimento pessoal, presencial ou via internet, aos alunos e 
professores que necessitem, encaminhando as soluções aos órgãos ou 
empregados respectivos, para as devidas providências;  
 
XIII- coordenar, em articulação com a Diretoria Acadêmica, a elaboração e 
sistematização dos planos de ensino/aprendizagem, os objetivos, as 
competências e habilidades a serem desenvolvidas, as ementas e programas de 
ensino das disciplinas/atividades, a metodologia, os critérios, as sistemáticas e 
instrumentos de avaliação, a bibliografia básica e complementar para compor o 
respectivo projeto pedagógico e acompanhar seu desenvolvimento;  
 
XIV- fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem 
como a assiduidade do pessoal docente e o cumprimento de seus horários e do 
conteúdo programático das disciplinas/atividades;  
 
XV- expedir correspondências vinculadas ao Curso, exceto as relativas ao 
controle acadêmico, de responsabilidade da Secretaria Acadêmica;  
 
XVI- baixar em Portaria, Comunicado ou Edital, os atos de sua competência; 
 
XVII- autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes ao 
âmbito do Curso;  
 
XVIII- cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e 
as deliberações dos órgãos da administração superior da FAG;  
 
XIX- exercer outras atribuições, previstas neste Regimento ou em atos 
normativos internos, ou decorrentes da natureza das suas funções.  
 

 
SEÇÃO II  

 DA COORDENAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
 
 
Art. 18. Os cursos de graduação direcionados a Formação do Magistério, 
ministrados pela FAG, serão gerenciados por uma Congregação constituída 
pelos Coordenadores de Cursos Superiores de Formação de Magistério - 
Pedagogia, Normal Superior, Licenciaturas e outros - regida por regulamento 
próprio, elaborado por este colegiado, aprovado pela Diretoria Geral e 
homologado pelo CEPEG. 
 
§ 1º. A Congregação de Coordenadores dos Cursos de Formação do Magistério 
da FAG tem por objetivos: 
 
I- promover a formação dos profissionais da educação no âmbito dos cursos de 
licenciatura da FAG; 
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II- possibilitar a formação de nível superior de professores para atuação na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 
 
III- organizar e implementar cursos de licenciatura nos diferentes campos do 
conhecimento, abertos a concluintes do ensino médio e destinados à docência 
nos anos finais do ensino fundamental e à docência no ensino médio; 
 
IV- promover a educação continuada dos profissionais de educação, abertos aos 
profissionais da educação básica nos diversos níveis e modalidades, sendo 
organizados de modo a permitir atualização profissional, obedecida a legislação 
pertinente, tendo duração variável, dependendo de seus objetivos e das 
características dos profissionais neles matriculados e a conclusão desses 
programas dará direito a certificação dos conhecimentos, competências e 
habilidades adquiridos; 
 
V- ofertar programas especiais de formação pedagógica que tenham como 
finalidade oferecer sólida base de conhecimentos na área de estudos aos 
portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação 
pretendida, estruturados em conformidade com a legislação vigente, sendo 
imprescindível a compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina 
para a qual pretende habilitar-se; 
 
VI- realizar pesquisas e estimular a produção de novos conhecimentos na área 
da educação; 
 
VII- viabilizar a extensão dos conhecimentos científicos gerados e/ou adaptados 
pela FAG; 
 
VIII- promover a integração e o intercâmbio com os sistemas de ensino e 
instituições de educação básica. 
 
§ 2º. Os cursos/programas de licenciatura, de educação continuada e de 
especiais de formação  para o magistério, referidos no parágrafo anterior, 
preferencialmente, devem ser organizados em habilitações polivalentes ou 
especializadas por disciplina ou área de conhecimento e a conclusão desse 
Curso dará direito a certificação, por intermédio de diploma ou certificado, 
requeridos como título para docência na educação básica. 
 
§ 3º. A Presidência da Congregação de Coordenadores dos Cursos de 
Formação do Magistério da FAG é exercida por um Coordenador Geral, 
integrante deste colegiado, com pós-graduação na área de Educação, escolhido 
entre os coordenadores de curso integrantes desta área de formação e 
designado pelo Diretor Geral, para um mandato de dois (2) anos, podendo ser 
reconduzido, e, em gestão colegiada, promover a execução e o 
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acompanhamento da política de ensino, pesquisa e extensão desses cursos de 
formação de professores.  
 
§ 4º. O mandato de que trata o § 3º. deste artigo pode ser interrompido por 
solicitação do Coordenador ou por exoneração expedida pela Diretoria Geral. 
 
 
§ 5º. A Presidência da Congregação de Coordenadores dos Cursos de 
Formação do Magistério da FAG tem por atribuição: 
 
I- garantir a qualidade das atividades acadêmicas desenvolvidas nos cursos de 
formação de professores; 
 
II- elaborar o plano de atividades interdisciplinares de formação do magistério 
juntamente com os Coordenadores dos Cursos, em articulação com a Diretoria 
Acadêmica, e submetê-la à apreciação da Diretoria Geral e, posterior, 
homologação do CEPEG; 
 
III- propor a organização e implantação de cursos de licenciatura nas diferentes 
áreas do conhecimento; 
 
IV- estimular o desenvolvimento de programas de formação continuada no 
campo da formação de professores;  
 
V- representar Congregação de Coordenadores dos Cursos de Formação do 
Magistério da FAG perante as autoridades do poder público e junto às 
instituições educacionais, culturais, profissionais, associativas, sindicais e outras; 
 
VI- propor a política institucional de formação de professores, no âmbito da 
Congregação de Coordenadores dos Cursos de Formação do Magistério da 
FAG; 
 
VII- propor a organização e desenvolvimento de cursos de pós-graduação lato e 
stricto sensu, na área da educação; 
 
VIII- promover ações de estímulo, apoio e atualização do corpo docente 
vinculado aos Cursos de Formação do Magistério da FAG; 
 
IX- acompanhar a efetivação do projeto pedagógico dos cursos afetos à 
Formação do Magistério na FAG; 
 
X- apoiar o corpo discente em questões relacionadas ao aproveitamento 
acadêmico e à inserção no meio universitário; 
 
XI- promover formas de intercâmbio dos Cursos de Formação do Magistério da 
FAG com instituições de Educação Básica e Superior, entidades culturais, 



 

 

21 

científicas, organizações governamentais e não-governamentais, nacionais e 
estrangeiras; 
 
XII- elaborar a proposta orçamentária anual para os Cursos de Formação do 
Magistério da FAG, e, encaminhá-la à Diretoria Geral; 
 
XIII- elaborar o relatório anual das atividades da Congregação de 
Coordenadores dos Cursos de Formação do Magistério da FAG e encaminhá-lo 
à Diretoria Geral; 
 
XIV- solicitar a autorização para a contratação de pessoal docente para os 
Cursos de Formação do Magistério da FAG; 
 
XV- auxiliar no processo de avaliação institucional e, de modo particular, na 
avaliação dos docentes e dos currículos dos Cursos de Formação do Magistério 
da FAG, em articulação com a Diretoria Acadêmica. 

 
 

SEÇÃO III  
 DA COORDENAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
 
Art. 19. Os cursos de graduação tecnológica, ministrados pela FAG, serão 
gerenciados por uma Congregação constituída pelos Coordenadores de todos 
os Cursos Superiores de Tecnologia, vinculados aos diversos eixos temáticos, 
regida por regulamento próprio, elaborado por este colegiado, aprovado pela 
Diretoria Geral e homologado pelo CEPEG. 
 
§ 1º. A Congregação de Coordenadores dos Cursos de Formação Tecnológica 
da FAG tem por objetivos: 
 
I- promover a formação tecnológica, em nível superior, em cursos de graduação, 
presencial e/ou à distância, de profissionais aptos ao ingresso e/ou reingresso 
no mercado de trabalho local e/ou regional; 
 
II- possibilitar a formação de nível superior de tecnólogos, a fim de atuarem em 
atividade transdisciplinares e multiprofissionais, vinculadas ao eixo tecnológico 
de sua formação; 
 
III-  planejar, executar e avaliação os resultados e impactos de cursos de 
tecnológicos vinculados aos eixos tecnológicos demandados pelo mercado local 
e regional, diretamente ou em parceria, abertos a concluintes do ensino médio e 
destinados à formação de mão-de-obra para ajudar na alavancagem do 
processo de desenvolvimento local e regional; 
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IV- promover a educação continuada dos profissionais egressos dos cursos 
superiores de tecnologia nos diversos níveis e modalidades, sendo organizados 
de modo a permitir atualização profissional, obedecida a legislação pertinente, 
tendo duração variável, dependendo de seus objetivos e das características dos 
profissionais neles matriculados e a conclusão desses programas dará direito a 
certificação dos conhecimentos, competências e habilidades adquiridos; 
 
V- ofertar programas especiais modulares, presenciais e a distância, de 
formação tecnológica, associada a cursos seqüenciais que tenham como 
finalidade oferecer sólida base de conhecimentos na área de estudos aos 
portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação 
pretendida, estruturados em conformidade com a legislação vigente, sendo 
imprescindível a compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina 
para a qual pretende obter certificações intermediárias, com aproveitamento de 
estudos para titulação tecnológica; 
 
VI- realizar pesquisas e estimular a produção de novos conhecimentos na área 
de tecnologia, vinculada aos diversos eixos tecnológicos priorizados pela FAG; 
 
VII- viabilizar a extensão dos conhecimentos tecnológicos gerados e/ou 
adaptados pela FAG; 
 
VIII- promover a integração e o intercâmbio com os sistemas de ensino e 
instituições de educação básica de nível técnico. 
 
§ 2º. A Presidência da Congregação de Coordenadores dos Cursos de 
Formação Tecnológica da FAG é exercida por um  Coordenador Geral, 
escolhido entre os Coordenadores de Curso Superior de Tecnologia integrantes 
de colegiado e designado pelo Diretor Geral, para um mandato de dois (dois) 
anos, podendo ser reconduzido, e, em gestão colegiada, promover a execução e 
o acompanhamento da política de ensino, pesquisa e extensão desses cursos. 
 
§ 3º. O mandato de que trata o § 2º. deste artigo pode ser interrompido por 
solicitação do Coordenador ou por exoneração expedida pela Diretoria Geral. 
 
§ 4º. A Presidência da Congregação de Coordenadores dos Cursos de 
Formação Tecnológica da FAG tem por atribuição: 
 
I- garantir a qualidade das atividades acadêmicas desenvolvidas nos cursos de 
formação tecnológica; 
 
II- elaborar o plano de atividades interdisciplinares de formação tecnológica 
juntamente com os Coordenadores dos Cursos, em articulação com a Diretoria 
Acadêmica e submetê-la à apreciação da Diretoria Geral e, posterior, 
homologação do CEPEG; 
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III- propor a organização e implantação de cursos superiores de tecnologia, 
integrantes de diferentes eixos tecnológicos; 
 
IV- representar Congregação de Coordenadores dos Cursos Superiores de 
Tecnologia da FAG perante as autoridades do poder público e junto às 
instituições educacionais, culturais, profissionais, associativas, sindicais e outras; 
 
V- propor a política institucional de formação tecnológica no âmbito deste 
colegiado;  
 
VI- propor a organização e desenvolvimento de cursos de pós-graduação lato e 
stricto sensu, na área de tecnologia; 
 
VII- promover ações de estímulo, apoio e atualização do corpo docente 
vinculado aos Cursos de Formação Tecnológica da FAG; 
 
VIII- acompanhar a efetivação do projeto pedagógico dos cursos afetos à 
Formação  Tecnológica na FAG; 
 
IX- apoiar o corpo discente em questões relacionadas ao aproveitamento 
acadêmico e à inserção no meio universitário; 
 
X- promover formas de intercâmbio dos Cursos de Formação Tecnológica da 
FAG com instituições de Educação Básica e Superior, entidades culturais, 
científicas, organizações governamentais e não-governamentais, nacionais e 
estrangeiras; 
 
XI- elaborar a proposta orçamentária anual para os Cursos de Formação 
Tecnológica da FAG, e, encaminhá-la à Diretoria Geral; 
 
XII- elaborar o relatório anual das atividades da Congregação de Coordenadores 
dos Cursos de Formação Tecnológica da FAG e encaminhá-lo à Diretoria Geral; 
 
XIII- solicitar a autorização para a contratação de pessoal docente para os 
Cursos de Formação  Tecnológica da FAG, em articulação com a Diretoria 
Acadêmica; 
 
XIV- auxiliar no processo de avaliação institucional e, de modo particular, na 
avaliação dos docentes e dos currículos dos Cursos de Formação Tecnológica 
da FAG. 
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SEÇÃO IV 
DA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
Art. 20.  A Coordenação de Pós-Graduação é constituída por um Coordenador 
escolhido e designado pela Diretoria Geral, para um mandato de quatro (4) anos, 
podendo ser reconduzido. 
 
§ 1º. As atribuições específicas do Coordenador de Pós-Graduação estão 
definidas no Regulamento de Pós-Graduação, aprovado pela Diretoria Geral e 
homologado pelo CEPEG.  
 
§ 2º. O mandato de que trata o caput deste artigo pode ser interrompido por 
solicitação do Coordenador ou por exoneração expedida pela Diretoria Geral. 

 
 

SEÇÃO V  
 DAS COORDENAÇÕES DE PESQUISA E DE EXTENSÃO    

 
 
Art. 21.  A Coordenação de Pesquisa, bem como a de Extensão, é constituída 
por um Coordenador escolhido e designado pela Diretoria Geral, para um 
mandato de quatro (4) anos, podendo ser reconduzido. 
 
§ 1º. As atribuições dos Coordenadores de que trata o caput deste artigo estão 
definidas em Regulamentos próprios, aprovados pela Diretoria Geral e 
homologados pelo CEPEG.  
 
§ 2º. O mandato de que trata o caput deste artigo pode ser interrompido por 
solicitação do Coordenador ou por exoneração expedida pela Diretoria Geral. 

CAPÍTULO VI 

DOS CURSOS 
 
 

Art. 22.  O Curso é a menor fração da estrutura da FAG e vincula-se, em nível 
de supervisão, para fins de ordem administrativa e, para os efeitos de natureza 
didático-pedagógica, à Diretoria Geral, sendo diretamente gerido pela 
Coordenação de Curso em gestão compartilhada com o Colegiado de Curso. 
 
§ 1º. As funções do Coordenador de Curso terão que ser sempre desenvolvidas 
em sintonia com os professores do curso e com a Diretoria Geral a fim de 
viabilizar a integração dos processos de planejamento estratégico, gestão 
compartilhada e avaliação institucional. 
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§ 2º. A Coordenação de Curso pode agregar e coordenar vários cursos, em 
função de suas afinidades ou características gerais de organização acadêmica 
desses empreendimentos,  desde que conte com o parecer técnico favorável da 
Diretoria Acadêmica e a aprovação da Diretoria Geral. 
 
§ 3º.  A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, podendo ser 
partilhada com um Coordenador Adjunto e/ou assessor(es), designados pela 
Diretoria Geral,  para um mandato de quatro (4) anos, podendo ser reconduzido. 
 
§ 4º. A designação da Coordenação Adjunta do Curso e/ou de Assessor(es) 
deve justificar-se pela natureza e amplitude do campo de conhecimento 
abrangido e pelos recursos materiais e humanos necessários ao seu 
funcionamento. 
 
§ 5º. O mandato de que trata o § 3º.  deste artigo pode ser interrompido por 
solicitação do Coordenador Adjunto ou por exoneração expedida pela Diretoria 
Geral. 
 
Art. 23. Os cursos/programas encontram-se instalados no campus da FAG onde 
recebem infra-estrutura física e suporte operacional e são organizados na 
disponibilidade dos recursos necessários ao seu funcionamento com qualidade, 
excelência e relevância social. 
 
§ 1º. Para atender a programas conveniados as atividades acadêmicas dos 
cursos podem ser ministradas, total ou parcialmente, em instalações 
conveniadas para tal fim, desde que preservados os indicadores de qualidade e 
excelência do ensino. 
 
§ 2º. A FAG pode firmar parceria para uso de laboratórios e espaços especiais 
para o ensino e as praticas profissionais considerando a adequação desses 
ambientes - espaço físico, equipamentos/mobiliários  e serviços as atividades a 
serem desenvolvidas  e a acessibilidade a portadores de necessidades 
especiais.  

 
Art. 24.  O Curso desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
prestação de serviços à comunidade no âmbito de suas áreas específicas. 
 
§ 1º. Os Cursos podem ser agrupados por área de conhecimento, temática, 
tecnológica e/ou campo do saber, a fim de viabilizar o desenvolvimento de ações 
transdisciplinares e interprofissionais. 
 
§ 2º. O Curso compreende disciplinas/atividades que constam do seu currículo 
pleno, integram e associam conteúdos curriculares e congregam os professores 
que as ministram. 
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Art. 25. A reunião de todos os docentes de um curso de graduação e um 
representante discente constitui o Colegiado de Curso. 
 
Parágrafo único -  O Colegiado de Curso reunir-se-á, para  suas funções, 
ordinariamente 01 (um) vez por período letivo, cuja convocação será feita pelo 
Coordenador do Curso, no exercício da presidência desse conselho, com 
antecedência mínima de 08 (oito) dias, com ordem do dia indicada. 
 
Art. 26.  São competências do Colegiado de Curso: 
 
I- apreciar os planos de ensino de cada disciplina/atividade, elaborados pelos 
seus docentes, sob a gestão do Coordenador de Curso em ação articulada com 
Diretoria Acadêmica, para homologação do CEPEG; 
 
II- sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, em 
função de suas características profissionais e demandas sociais; 
 
III- planejar a distribuição eqüitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos 
escolares a serem solicitados aos alunos, nas várias disciplinas/atividades do 
Curso, de acordo com o Calendário Geral de Atividades da FAG; 
  
IV- propor para o Coordenador do Curso, cursos extraordinários, seminários ou 
conferências e demais eventos acadêmicos, científicos e culturais julgados 
necessários ou úteis à formação profissional dos alunos; 
 
V- indicar à Coordenação do Curso, bibliografia específica necessária aos 
planos de ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário; 
 
VI- promover o entrosamento das matérias e/ou disciplinas/atividades de sua 
área com as demais, propiciando a interdisciplinaridade e ações 
multiprofissionais, facilitando e enriquecendo o processo ensino-aprendizagem e 
pelo domínio dos conteúdos programáticos; 
 
VII- zelar pela execução dos planos de ensino e das disciplinas/atividades que o 
integram; 
 
VIII- propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da 
extensão, bem como para profissionalização e melhoria do desempenho 
acadêmico dos docentes vinculados ao curso; 
 
IX- exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe sejam 
delegadas. 
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TÍTULO IV 
DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

 
CAPÍTULO I 
DO ENSINO 

 
 

Art. 27.  A FAG pode ministrar cursos superiores de graduação - bacharelado, 
licenciatura, formação tecnológica e profissional - de pós-graduação -  
especialização, mestrado, doutorado -  de aperfeiçoamento, de extensão, 
seqüenciais, de educação profissional e outros congêneres, do tipo presenciais e 
a distância, organizados sob a supervisão da Diretoria Acadêmica,  aprovados 
Diretoria Geral, homologados  pelo CEPEG e referendados pela Mantenedora 
nos termos das suas normas, e, autorizados, reconhecidos e com renovação de 
reconhecimento na forma da legislação do Sistema Federal de Ensino Superior. 
 
§ 1º. As atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão da FAG são 
executadas diretamente pela Instituição e/ou mediante parceria, procurando 
sempre atender às diretrizes e políticas institucionais, às necessidades de seu 
alunado, às peculiaridades e demandas do mercado local e regional e às 
prioridades e as normas da educação superior emanadas do Sistema Federal do 
Ensino. 

 
§ 2º. A FAG, além de seus cursos/programas regulares, oferecerá 
cursos/atividades especiais abertos à comunidade, condicionando a matrícula à 
capacidade de aproveitamento e não, necessariamente, ao nível de 
escolaridade, respeitadas as políticas e diretrizes institucionais e de acordo com 
o regime escolar inerente a esses eventos acadêmicos, especificado no projeto, 
aprovados pela Diretoria Geral e homologados pelo CEPEG. 
 
§ 3º. A FAG informará aos interessados, antes de cada período letivo, os 
programas dos cursos, de que trata o caput deste artigo, e demais componentes 
curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos 
disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas 
condições. 
 
§ 4º. Compete à Diretoria Geral, com a homologação do CEPEG, a organização 
de cursos e programas de educação superior na FAG  continuamente, zelando 
pelo ajuste do projeto  pedagógico das atividades de ensino, pesquisa  e 
extensão, inerentes a esses cursos e programas, às necessidades político-
culturais e socioeconômicas dos seus alunos, às demandas de mercado e às 
prioridades da formação de recursos humanos para o desenvolvimento local e 
regional. 
 
§ 5º. Em vista de variações na demanda e necessidades sociais, à Diretoria 
Geral compete, em gestão compartilhada com o Colegiado de Curso, com 
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homologação do CEPEG, atualizar as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, por meio da adaptação do currículo pleno de seus cursos e 
programas, da ampliação, e/ou restrição do turno de funcionamento e da 
dimensão das turmas, aumento, e/ou redução, suspensão temporária, e/ou 
reativação da oferta de vagas, e/ou remanejamento, e/ou recomendação da 
extinção de cursos/programas, desde que propicie o padrão de qualidade igual 
ou superior ao originalmente oferecido e garanta aos alunos, matriculados em 
cursos/programas que venham a ser extintos, a continuidade de seus estudos na 
própria Instituição em um de seus cursos, se de interesse do aluno, ou noutra 
instituição de ensino superior, mediante transferência. 
 
§ 6º. A FAG poderá, ainda, oferecer o ensino à distância, visando ao 
desenvolvimento e à veiculação de cursos/programas educativos em todos os 
níveis e modalidades de ensino e de educação continuada, proporcionando a 
formação e/ou a atualização de conhecimentos, competências e habilidades nas 
diversas áreas do saber, do conhecimento e nos eixos tecnológicos trabalhados 
pela FAG , nos termos da legislação em vigor. 
  
§ 7º. A FAG pode, também, ministrar Cursos de Formação do Magistério para 
Educação Básica – Normal Superior e/ou Licenciaturas, bem como cursos de 
Formação Tecnológica, vinculados a eixos tecnológicos específicos ou utilizando 
a sua estrutura física e de gestão-meio e fim da Instituição, a qual será regida 
obedecendo às normas regimentais e por Regulamento próprio, nos termos da 
legislação em vigor. 
  
Art. 28. A criação de cursos/programas depende da homologação, pelo CEPEG, 
do Projeto Pedagógico, após estudo de viabilidade didático-pedagógica e 
econômica do empreendimento, bem como da demanda real e/ou projetada do 
mercado para absorção de seus egressos e da compatibilidade com o 
arcabouço programático da FAG - o PPI – Projeto Pedagógico Institucional e o 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional -, devendo haver a autorização 
dos Cursos pelo poder público, nos termos da legislação pertinente. 
 
Parágrafo único - Ao Diretor Geral cabe tomar as providências necessárias 
para credenciamento e recredenciamento da Instituição, autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos pelas autoridades 
competentes, em atendimento a legislação pertinente. 
 
Art. 29. Os cursos seqüenciais disciplinados pelo CEPEG são ofertados de 
acordo com a legislação pertinente e para atender a demanda do mercado.  
 
Art. 30. Os estudos realizados com aprovação nos cursos seqüenciais podem vir 
a ser aproveitados para integralização de carga horária em curso de graduação, 
desde que atendam as normas da FAG sobre aproveitamento de estudos. 
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Art. 31.  O curso de graduação - bacharelado, licenciatura, formação tecnológica 
e formação profissional - aberto aos portadores de certificado ou diploma de 
conclusão dos estudos do ensino médio ou equivalente, que hajam obtido 
classificação em concurso ou processo seletivo, destina-se à formação do 
educando em estudos superiores na respectiva área de conhecimento e de 
profissionais graduados em nível superior na área ou eixo temático de formação. 
 
§ 1º.  Os cursos de graduação estão estruturados conforme as orientações 
emanadas das Diretrizes Curriculares Nacionais e instrumentos normativos 
complementares, com cargas horárias distribuídas no período mínimo de 
integralização curricular e articuladas entre si constituindo cadeias 
interdisciplinares, são autorizados, reconhecidos e têm a renovação de seu 
reconhecimento aprovados nos termos da legislação do Sistema Federal de 
Ensino Superior. 
 
§ 2º. Na elaboração do currículo de cada curso de graduação, serão observados 
os seguintes princípios: 

 

I- estabelecer integralização curricular, respeitando a carga horária mínima 
obrigatória, evitando prolongamentos desnecessários da duração dos cursos; 

 

II- incentivar sólida formação geral, necessária para que o egresso do curso 
possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional 
e produção do conhecimento; 

 

III- estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno; 

 

IV- encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 
adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referem à experiência 
profissional; 

 

V- fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de 
extensão;  

 

VI- estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar 
aos docentes e aos discentes acerca do desenvolvimento das atividades 
didáticas, sinalizando as medidas corretivas, indicando a necessidade de 
cursos/programas de nivelamento e/ou reforço de aprendizagem, e, ainda, do 
impactos dos serviços e dos egressos mensurados num processo de avaliação  
ex post. 
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Art. 32. Os currículos plenos dos cursos de graduação oferecidos pela FAG,  
formalizados nos termos da Lei, uma vez cursados com aprovação, habilitam à 
obtenção de certificações intermediárias e/ou do diploma. 
 
Art. 33. Entende-se por disciplina/atividade um conjunto homogêneo e 
delimitado de conhecimentos e técnicas, ativadores de competências, 
habilidades e/ou atitudes, articulados em um programa de estudos, e 
operacionalizados mediante ações predefinidas, que se desenvolvem em 
determinado número de horas - aula ou atividades - distribuídas ao longo do 
período letivo. que precisam ser desenvolvidas pelo aluno com aprovação, a fim 
de terem seus estudos aproveitados para integralização curricular. 
 
§ 1º. A duração da hora-aula regular é regulamentada pelo Sistema Federal do 
Ensino Superior. 
 
§ 2º. É obrigatório o cumprimento integral dos conteúdos curriculares aprovados 
nos planos de ensino de cada disciplina/atividade e da carga horária 
estabelecidos no currículo pleno integrante do projeto pedagógico do curso,   
sendo permitida a inclusão, fusão e exclusão de temas a fim de viabilizar a 
interdisciplinaridade e incorporação de avanços científicos e tecnológicos, 
respeitada a duração mínima do curso, definida pelo Sistema Federal de Ensino 
Superior.  
 
Art. 34. A integralização curricular é feita pelo sistema seriado, permitindo a 
oferta de conteúdos curriculares em módulos ou com periodicidade diversificada, 
segundo os critérios definidos em norma aprovada pela Diretoria Geral e 
homologadas pelo CEPEG. 
 
Art. 35.  Os cursos de pós-graduação compreendem os seguintes níveis de 
formação: 

 

I – doutorado; 

II – mestrado; 

III – especialização;  

IV – aperfeiçoamento. 

 

§ 1º. Os cursos de pós-graduação em nível de doutorado e mestrado destinam-
se a proporcionar formação stricto sensu, no campo científico e/ou tecnológico, 
e, têm carga horária mínima determinada, de acordo com a legislação 
pertinente. 
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§ 2º. Os cursos de pós-graduação, em nível de especialização e de 
aperfeiçoamento, com carga horária definida de acordo com a legislação 
pertinente, são abertos aos portadores de diploma de graduação ou equivalente, 
que satisfaçam os requisitos exigidos em cada projeto pedagógico do curso, 
destinam-se à formação lato sensu, mediante o aprofundamento ou ampliação 
dos estudos superiores em áreas específicas do conhecimento ou treinamento 
em técnicas especializadas. 

 
§ 3º. A FAG pode, também, ofertar cursos livres de pós-graduação, para 
aprofundamento de estudos, com comprovação da apropriação de 
conhecimentos e desenvolvimento de competências e habilidades específicas, 
realizados em nível superior, abertos aos candidatos que satisfaçam os 
requisitos exigidos em cada curso/programa, com expedição de certificado 
compatível com o grau de escolaridade do aluno, obedecendo às normas 
contidas no Projeto Pedagógico do Curso. 
 

Art. 36.  A programação e a regulamentação dos cursos de pós-graduação são 
homologadas pelo CEPEG, com base nos projetos pedagógicos do 
cursos/programas, observadas as normas internas vigentes. 

 
Art. 37. Os cursos de pós-graduação terão coordenação própria com funções e 
atribuições definidas, por ato do Diretor Geral. 
 
Parágrafo único - São atribuições inerentes à Coordenação de Curso ou 
Programa de Pós-Graduação: 
 
I- coordenar o curso ou programa e manter articulação permanente com os 
respectivos docentes através de reuniões periódicas, para elaboração, 
implantação e avaliação do projeto pedagógico respectivo; 
 
II- acompanhar e avaliar a execução dos planos de ensino dos docentes 
responsáveis por sua execução; 
 
III- encaminhar à coordenação da Pós-Graduação, propostas de alterações do 
currículo do curso e/ou do plano de aprendizagem das disciplinas/atividades 
integrantes do Projeto Pedagógico do Curso; 
 
IV- propor realinhamento nos programas das disciplinas/atividades objetivando 
compatibilizá-los com os avanços científicos e tecnológicos e/ou as demandas 
locais e regionais; 
 
V- outras, definidas ou delegadas pelo Diretor Geral ou pelo Diretor Acadêmico 
da FAG. 
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Art. 38.  Os cursos ou programas de pós-graduação terão sua criação, seus 
currículos e organização supervisionados pelo Diretor Acadêmico. 
 
Art. 39.  Os cursos de extensão e de educação profissional, abertos aos 
portadores dos requisitos exigidos em cada Projeto Pedagógico do Curso, 
destinam-se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, 
preparação profissional para funções ou ocupações específicas, visando à 
elevação cultural da comunidade ou o seu aproveitamento para estudos 
ulteriores. 
 
Art. 40. Os cursos de extensão e de educação profissional terão coordenação 
própria com funções e atribuições definidas por Portaria da Diretoria Geral e 
terão sua criação, seus currículos e organização supervisionados pelo Diretor 
Acadêmico. 
 

 
CAPÍTULO II 

DA PESQUISA 
 
 

Art. 41.  A FAG desenvolve a pesquisa de maneira indissociada das demais 
atividades acadêmicas de ensino e de extensão, com o propósito de apropriação 
do saber, desenvolvimento de competências e habilidades, permitindo, ainda, 
quando for o caso, ampliar, criar, adaptar conhecimentos. 

 
Art. 42. A FAG incentiva as atividades de pesquisa nos limites das suas 
possibilidades orçamentárias, e, ainda, mediante negociação de parcerias e/ou 
encaminhamento de projetos institucionais para aprovação da Mantenedora.  
 
Art. 43. Os projetos de pesquisa institucionais na FAG, elaborados pelo(s) 
docente(s), em articulação com as Coordenações de Curso e apreciados pelo 
Colegiado de Curso, são supervisionados pela Diretoria Geral, que é 
responsável pela aprovação da viabilidade técnico-cientíca, econômica, 
financeira e política do empreendimento. 
 
§ 1º. Para executar as atividades e projetos de que trata o caput deste artigo, a 
FAG pode adotar providências para obtenção de recursos oriundos de outras 
fontes, promovendo sua integração com a comunidade, as empresas e o 
Governo, incentivando a pesquisa. 

 

§ 2º.  Cabe ao CEPEG homologar proposta da Diretoria Geral articulada com 
a(s) Coordenações de Curso, relativa à formalização das atividades de pesquisa 
integrada ao currículo pleno do curso, inclusive com atribuição de crédito 
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acadêmico e/ou cotas de bolsas de iniciação científica e/ou de monitoria de 
pesquisa, apresentados pelos docentes e/ou técnicos pesquisadores; 

 
§ 3º. Os projetos de pesquisa financiados pela instituição terão seus 
coordenadores designados pela Diretoria Acadêmica.  
 
§ 4º.  Os alunos engajados nos projetos de pesquisa, por solicitação pessoal ou 
de seu professor-orientador, podem requerer crédito acadêmico dessa sua 
atividade escolar, obedecendo às normas regulamentares homologadas do 
CEPEG. 
 

CAPÍTULO III 
DA EXTENSÃO 

 

 

Art. 44.  A extensão é desenvolvida com a participação de toda a comunidade 
acadêmica e como atividade inerente a cada curso e/ou programa desenvolvido 
pela FAG, em face da adoção do princípio de indissociabilidade dessa função 
acadêmica com o ensino e a pesquisa. 

 
Art. 45.  Os programas de extensão são elaborados por professores e técnicos 
articulados pelo Coordenador de Curso, de acordo com a política estabelecida 
pelo CEPEG e supervisionados pela Diretoria Geral. 
 
§ 1º.  Os programas referidos no caput desse artigo visam integrar a 
comunidade acadêmica com a região de abrangência da FAG, colaborando com 
o seu processo de desenvolvimento sustentável, direcionado à melhoria da 
qualidade de vida da população. 

 
§ 2º. Os programas de extensão de que trata o caput deste artigo  efetivam-se 
por meio de: 

  
I – cursos/programas de educação continuada oferecidos de acordo com o que 
estabelece este Regimento e normas homologadas do CEPEG; 

 
II - estudos e projetos sobre a realidade local e regional direcionados a  subsidiar 
programas de prestação de serviços especializados, desenvolvidos diretamente 
pela FAG  e/ou em parceria com o Governo, o setor empresarial e os 
movimentos sociais;   

 
III - programas de divulgação e transferências de conhecimentos artístico-
culturais, científicos e  tecnológicos; 
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IV- convênios com entidades públicas e privadas para participar de programas 
voltados para o desenvolvimento político-cultural e socioeconômico local e 
regional; 

 
V- promoção e participação em atividades de natureza artístico-cultural, 
científica e de difusão tecnológica; 

 
VI- incentivo à criação literária, artística, científica e à especulação filosófica; 

 
VII- programas de ação comunitária destinados a fomentar ações integradas 
direcionadas à cidadania.  

 
§ 3º.  Sem prejuízo das atividades de ensino e de pesquisa, o orçamento da 
FAG consignará recursos destinados à efetivação das múltiplas formas de 
extensão. 
 
Art. 46.  A FAG manterá atividades de extensão cultural, criação, adaptação, 
difusão e transferência dos conhecimentos e tecnologia pertinentes às áreas de 
seus cursos/programas e afins, destinadas a órgãos do Governo e não-
governamentais, à sociedade e ao cidadão em geral. 
 
§ 1º.  As atividades de extensão institucionais na FAG são programadas pelo(s) 
docente(s) em articulação com a Coordenação de Curso em ação integrada com 
a Diretoria Acadêmica, e apreciadas pelo Colegiado de Curso,  supervisionadas 
pela Diretoria Geral, a qual tem a atribuição de  apreciar a viabilidade técnico-
científica, econômica, financeira e política do empreendimento antes de sua 
homologação pelo CEPEG.  
 
§ 2º. Para executar as atividades e projetos de que trata o caput deste artigo, a 
FAG pode adotar providências para obtenção de recursos oriundos de outras 
fontes, promovendo sua integração com a comunidade, as empresas e o 
Governo, incentivando a educação continuada, a ação comunitária e a 
transferência de tecnologia. 
 
§ 3º. A Diretoria Acadêmica, em ação integrada com as Coordenações de Curso 
viabiliza a oferta de atividades de extensão, direcionada a preferencialmente a 
ação comunitária e cidadania, com foco na inclusão social, como conteúdo 
curricular obrigatório, integrante do currículo pleno dos cursos ministrados pela 
FAG, definindo a carga horária mínima a ser integralizada como obrigatória 
conclusão de estudos superiores de graduação.  
 
§ 4º.  Cabe ao CEPEG homologar proposta da Diretoria Geral, articulada com 
a(s) Coordenações de Curso, relativa à formalização das atividades de extensão 
integrada ao currículo pleno do curso, inclusive com atribuição de crédito 
acadêmico. 
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§ 5º.  Os alunos engajados nos projetos de extensão, por solicitação pessoal ou 
de seu professor-orientador, podem requerer crédito acadêmico dessa sua 
atividade escolar, obedecendo a normas regulamentares homologadas do 
CEPEG. 

 
Art. 47. A FAG manterá atividades e serviços de extensão à comunidade para a 
difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos. 

 
Parágrafo único. As atividades e serviços de extensão serão coordenados, em 
cada caso, por professores ou especialistas designados pela Diretoria 
Acadêmica, após prévia aprovação dos projetos específicos pelos órgãos 
competentes. 

 
 

TÍTULO V 
DO REGIME ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DO PROJETO PEDAGÓGICO DOS CURSOS/PROGRAMAS 
 
 

Art. 48. O Projeto Pedagógico do Curso/Programa é o conjunto de propósitos, 
de políticas, diretrizes e estratégias institucionais que orientam a prática 
pedagógica do curso e/ou programa, viabilizando a indissociabilidade do ensino, 
da pesquisa e da extensão, a interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade nas 
atividades acadêmicas. 
 
Parágrafo único – O Projeto Pedagógico de cada Curso e/ou Programa é parte 
integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Projeto Pedagógico 
Institucional da FAG e, como tal, deve estar em consonância com os mesmos. 
 
Art. 49. O Projeto Pedagógico do Curso e/ou do Programa visa possibilitar a 
formação do cidadão e do profissional mediante a transmissão do saber e da 
construção do conhecimento  artístico, filosófico, científico e tecnológico, 
capacitando o indivíduo a participar do processo de desenvolvimento científico, 
político-cultural e socioeconômico local e regional. 
 
Art. 50.  A elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e/ou do Programa é 
supervisionada pela Diretoria Acadêmica para aprovação da Diretoria Geral, e 
homologação do  CEPEG. 
 
§ 1º. A Diretoria Geral deve instituir um processo de gestão acadêmica 
compartilhada, envolvendo o Coordenador do Curso, docentes,  discente e 
técnicos, diretamente ou por meio de seus representantes,  que estão engajados 
em atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao curso/programa, 
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bem como representantes da sociedade, no planejamento, na implementação e 
na avaliação do Projeto Pedagógico de que trata o caput deste artigo. 

 
§ 2º. O currículo pleno do curso e/ou programa, integrante do Projeto 
Pedagógico, é organizado de acordo com as normas homologadas pelo CEPEG 
e consta em catálogo específico, periodicamente atualizado, devendo estar em 
conformidade com as diretrizes curriculares nacionais. 

 
§ 3º. Alterações no Projeto Pedagógico, introduzidas pela Coordenação de 
Curso em articulação com a Diretoria Acadêmica e ação coordenada com os 
docentes vinculados ao curso, são apreciadas pelo Colegiado de Curso, e 
encaminhadas pelo Coordenador de Curso/Programa à Diretoria Geral, para as 
providências cabíveis. 

 
§ 4º. Concluída a elaboração e/ou reformulação do Projeto Pedagógico do 
Curso/Programa, a Diretoria Geral emite parecer técnico-pedagógico e elabora o 
planejamento econômico-financeiro da implantação do empreendimento, 
emitindo parecer quanto à viabilidade econômico-financeira, antes da sua 
homologação pelo CEPEG. 

 
 

CAPÍTULO II 
DO PERÍODO LETIVO 

 
 

Art. 51.  O ano letivo é independente do ano civil e abrange, no mínimo, 200 
(duzentos) dias letivos, distribuídos em períodos de atividades acadêmicas 
efetivas, não computados os dias reservados a eventuais exames, podendo ter 
duração diversa, atendendo a normas homologadas pelo CEPEG, na forma da 
legislação pertinente. 
 
§ 1º. O período letivo prolongar-se-á, sempre que necessário, para que se 
completem os dias letivos previstos, bem como para o integral cumprimento do 
conteúdo e carga horária estabelecidos nos programas das disciplinas/atividades 
nele ministradas, ou para recuperação de alunos. 

 
§ 2º. Entre os períodos letivos regulares podem ser executados programas de 
ensino de recuperação, reposição de aulas/atividades, oferta de 
disciplinas/atividade em regime de dependências ou de adaptações, bem como 
outras atividades curriculares e extracurriculares ou de pesquisa e extensão, 
objetivando a utilização dos recursos materiais e humanos disponíveis e o 
funcionamento contínuo do estabelecimento. 
 
§ 3º. Antes do início do período letivo, de acordo com a legislação, a FAG 
informará aos seus alunos sobre os programas dos cursos e demais 
componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos docentes, 
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recursos disponíveis e critérios de avaliação, zelando pelo  cumprimento das 
respectivas condições. 

 
Art. 52.  As principais atividades da FAG são estabelecidas no Calendário Geral 
de Atividades da FAG, do qual constam, o início e o encerramento do período 
letivo, os períodos de avaliação da aprendizagem e demais eventos cuja 
articulação, com estes períodos, seja prevista. 

 
Parágrafo único - O regime dos cursos de pós-graduação, de especialização, 
aperfeiçoamento, seqüenciais e de extensão é tratado em regulamentação 
específica, homologada pelo CEPEG. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA ADMISSÃO AOS CURSOS/PROGRAMAS 

 
 

Art. 53.  A admissão aos cursos e programas mantidos pela FAG faz-se com 
atendimento às seguintes condições: 

I- Nos cursos e programas de graduação, mediante normas estabelecidas no 
Processo Seletivo e de acordo com a legislação em vigor; 

 
II- Nos cursos e programas de pós-graduação, aos portadores de diploma de 
graduação registrado, segundo o estabelecido no regulamento da pós-
graduação da FAG e nas exigências contidas no Projeto Pedagógico de cada 
Curso/ Programa; 

 
III- Nos cursos e/ou programas seqüenciais por campo de saber, de 
aperfeiçoamento, atualização, educação e treinamento profissional e outros, o 
acesso aos cursos é permitido aos candidatos que atendam aos requisitos 
homologados pelo CEPEG e às exigências do Plano do Curso/Programa. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DO CONCURSO DE INGRESSO 

 
 

Art. 54.  O concurso ou processo seletivo, para ingresso nos cursos de 
graduação, realizado para preenchimento das vagas de seus cursos 
autorizados/reconhecidos, pela FAG ou em convênio com instituições 
congêneres, destina-se a avaliar a formação recebida pelo candidato em 
estudos anteriores e classificá-lo, dentro do limite das vagas oferecidas, para o 
curso de sua opção. 
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§ 1º. O número de vagas autorizadas ou reconhecidas, para cada curso de 
graduação, consta do ato autorizativo do referido curso/programa, emanado do 
Sistema Federal de Ensino Superior. 

 
§ 2º.  As inscrições  para o concurso ou processo seletivo, são abertas em 
Edital, aprovado e publicado pelo Diretor Geral, no qual constam as normas que 
regem o processo, as respectivas vagas, os prazos de cada fase desse 
processo, a documentação exigida para a inscrição, à relação do conteúdo e/ou 
competências, habilidades e atitudes a serem avaliadas, os critérios de 
classificação e demais informações, conforme a legislação vigente. 
 
Art. 55. O concurso ou processo seletivo se traduz na avaliação dos 
conhecimentos comuns, obtidos pelos candidatos nas diversas formas de 
escolaridade do ensino fundamental e médio, sem ultrapassar este nível de 
complexidade, a serem avaliados na forma disciplinada e aprovada no 
respectivo Edital. 
 
§ 1º. Nos termos das normas legais e constantes do Edital, o concurso ou 
processo seletivo é de caráter classificatório. 
 
§ 2º. A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, 
quando for o caso, excluídos os candidatos que não obtiveram os critérios ou 
níveis mínimos estabelecidos, quando fixados no Edital. 
 
§ 3º. A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o 
qual se realiza a seleção, podendo tornar-se nulos seus efeitos se o candidato 
classificado deixar de requerê-la ou, em fazendo, não apresentar a 
documentação exigida completa, dentro dos prazos fixados, de acordo com as 
normas específicas publicadas no Edital. 
 
§ 4º. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderão ser recebidos 
alunos transferidos de outro curso ou instituição ou portadores de diploma de 
curso superior de graduação, ou alunos remanescentes da mesma ou outra 
opção do mesmo concurso ou congênere, nos termos da legislação. 
 
§ 5º. É facultada à FAG, a realização de novo concurso ou processo seletivo, se 
necessário, para preenchimento das vagas remanescentes. 
 
 

CAPÍTULO V 
DA MATRÍCULA 

 
 
Art. 56.  A matrícula inicial, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à 
FAG, realiza-se na Secretaria Acadêmica, em prazos estabelecidos, por ato do 
Diretor Geral, instruído o requerimento com a seguinte documentação: 
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I- certidão de nascimento ou de casamento; 
 
II- certificado ou diploma de conclusão de curso de 2º grau ou ensino médio ou 
equivalente, e o respectivo histórico escolar; 
 
III- prova de quitação com o Serviço Militar e Eleitoral, quando for o caso; 
 
IV- comprovante de pagamento ou de isenção da primeira parcela da 
semestralidade e de assinatura do respectivo contrato de prestação dos 
serviços. 
 
V- carteira de identidade; 
 
VI - CPF; 
 
VII - Título de Eleitor; 
 
VIII – comprovante de residência. 
 
§ 1º. No caso de diplomado em outro curso superior de graduação o seu retorno 
ao ensino superior fica condicionado à existência de vaga remanescente, e para 
efetivação da matrícula é exigida a apresentação do diploma e do respectivo 
histórico escolar de ensino superior, dispensando-se a apresentação do 
certificado ou diploma e histórico escolar do 2º grau, ensino médio ou 
equivalente. 
 
§ 2º.  No ato da matrícula solicita-se ao aluno  dados pessoais de natureza 
sócio-econômica e cultural que não constem nos documentos previstos neste 
artigo e que interessem ao controle acadêmico e administrativo da FAG, bem 
como subsidiem o delineamento do perfil do seu alunado. 
 
Art. 57. A matrícula é feita por período letivo no curso na graduação, por curso 
e/ou módulo na pós-graduação, por disciplina no caso do regime de 
dependência, das disciplinas optativas e das atividades complementares. 
 
Art. 58.  A matrícula é renovada a cada período letivo, mediante requerimento 
pessoal do interessado e assinatura do contrato entre as partes, de acordo com 
as normas homologadas pelo CEPEG e, no que couber, pela Mantenedora, nos 
prazos estabelecidos no Calendário Geral de Atividades da FAG. 
 
§ 1º. A não renovação ou não confirmação da matrícula, independente de 
justificativa, nos prazos fixados, implicará, a critério da Diretoria Acadêmica, em 
abandono de curso e desvinculação do aluno da FAG, podendo a mesma 
utilizar-se de sua vaga. 
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§ 2º. O requerimento de renovação ou confirmação de matrícula é instruído com 
o comprovante de pagamento da primeira parcela do período letivo ou de 
isenção das contribuições ou taxas devidas, bem como da quitação de débitos 
anteriores, nos termos do contrato celebrado entre as partes, além de prova de 
quitação com as obrigações eleitorais, militares e civis, quando for o caso.   
 
§ 3º.  A FAG, quando da ocorrência de vagas, poderá abrir matrículas nas 
disciplinas/atividades de seus cursos, sob forma seqüencial ou não, a alunos 
não regulares que demonstrem capacidade de cursá-las com proveito, mediante 
processo seletivo prévio. 
 
Art. 59.  É concedido o trancamento da matrícula para o aluno que o requerer, 
com efeito de interromper temporariamente os estudos, mantendo-o com sua 
vinculação à FAG e seu direito à renovação de matrícula para o próximo e 
consecutivo período letivo, no prazo fixado, de acordo com os termos do 
contrato celebrado entre as partes. 
 
§ 1º. O trancamento de matrícula é concedido, até o final do respectivo período 
letivo, ou excepcionalmente, por período superior, desde que no seu total, não 
ultrapasse a metade da duração do curso em que se encontre matriculado o 
requerente. 
 
§ 2º. O aluno matriculado que interrompeu seus estudos, por  cancelamento da 
matrícula ou abandono de curso, poderá retornar à FAG, no período seguinte, na 
qualidade de aluno reprovado, ou em períodos posteriores, desde que ocorra 
existência de vaga, nos termos do seu Plano de Estudos de Adaptação 
aprovado pelo Coordenador do Curso. 
 
§ 3º.  É concedido, também, o cancelamento de matrícula mediante 
requerimento pessoal, desde que quitadas às obrigações estipuladas no contrato 
celebrado entre as partes, nos limites permitidos na Lei. 
 
Art. 60. Os alunos regularmente matriculados em cursos de graduação podem 
se matricular em disciplinas isoladas de outros cursos de ensino superior a título 
de estudos independentes ou complementares, cujos estudos são passiveis de 
aproveitamento para integralização curricular, desde que atenda as normas 
regulamentares pertinentes.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 
 

Art. 61. É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de FAG ou 
instituição congênere nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das vagas 
existentes no curso de interesse, se requerida nos prazos fixados no edital 



 

 

41 

próprio, mediante processo seletivo, de acordo com as normas homologadas 
pelo CEPEG. 
 
§ 1º.  As transferências “ex officio” dar-se-ão na forma da Lei. 
 
§ 2º. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com 
documentação  constante no edital próprio publicado pelo Diretor Geral da FAG, 
além do histórico escolar do curso de origem, programas e cargas horárias das 
disciplinas/atividades nele cursadas com aprovação. 
 
§ 3º. A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, 
tramitará diretamente entre a FAG e o interessado,  nos termos da legislação 
pertinente e das normas homologadas do CEPEG.  
 
Art. 62. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 
fizerem necessárias, sendo aproveitados os estudos realizados com aprovação 
no curso de origem, se equivalentes, nos termos das normas internas e da 
legislação. 
 
Parágrafo único - O aproveitamento de estudos é concedido a requerimento do 
interessado e as adaptações ao currículo em vigor são determinadas nos termos 
de um Plano de Estudos de Adaptação elaborado de acordo com as normas 
homologadas pelo CEPEG e da legislação pertinente. 
 
Art. 63. Em qualquer época, a requerimento do interessado, nos termos 
permitidos em Lei, a FAG concede transferência aos alunos nela matriculados. 
 
Parágrafo único - O deferimento do pedido de transferência implica no 
encerramento das obrigações da FAG previstas no contrato celebrado entre as 
partes, resguardado o direito de ações judiciais cabíveis para cobrança de 
débitos financeiros do aluno, na forma da Lei. 
 
Art. 64.  O aproveitamento de estudos para os casos de alunos ingressantes na 
FAG como portadores de diploma de outro curso superior seguirá os critérios 
análogos aos dos alunos transferidos, nos termos das normas aprovadas pelos 
órgãos competentes. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 
 
Art. 65.  A avaliação da aprendizagem e do desempenho acadêmico são feitas 
por disciplina/atividade, incidindo sobre a freqüência e a apropriação de 
conhecimento, competências e habilidades adquiridos durante as atividades 
acadêmicas e estudos independentes. 
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Parágrafo único - A regulamentação do processo de avaliação da 
aprendizagem disposto neste Capítulo é da competência do CEPEG obedecida 
à legislação vigente e sua estruturação, execução e avaliação a cargo do 
docente, em ação coordenada pela Coordenação de Curso e supervisionada 
pela Diretoria Acadêmica articulada com a CPA – Comissão Própria de 
Avaliação. 
 
Art. 66.  A freqüência às aulas e participação nas demais atividades  
acadêmicas são direitos dos alunos aos serviços educacionais prestados pela 
FAG e são permitidas apenas aos alunos regularmente matriculados, nos termos 
do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes. 
 
§ 1º.  Independente dos demais resultados obtidos é  considerado reprovado na 
disciplina/atividade o aluno que não tenha obtido freqüência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas, após as 
avaliações regulares ou processos de recuperação. 
 
§ 2º. É dado tratamento especial para alunos em dependências e adaptações, 
com excepcional aproveitamento nos estudos, portadores de doenças e motivos 
justificados amparados por legislação específica, sendo-lhes atribuídos nesses 
casos, como compensação das ausências às aulas, estudos supervisionados, 
com acompanhamento docente, segundo normas homologadas pelo CEPEG. 
 
Art. 67. O aproveitamento acadêmico é avaliado através do acompanhamento 
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos processos avaliativos de 
conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, utilizando instrumentos 
diversificados, aplicados no decorrer do período letivo, em atendimento as 
normas homologadas pelo CEPEG.  
 
§ 1º.  Compete ao professor da disciplina/atividade elaborar os instrumentos 
avaliativos, bem como julgar e registrar os resultados. 
 
§ 2º. Os exercícios escolares e outras formas de verificação da aprendizagem 
previstas no plano de ensino da disciplina/atividade, e aprovadas pelo órgão 
competente, sob forma de avaliação, visam à aferição do aproveitamento 
acadêmico do aluno. 
 
Art. 68.  A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa 
em grau numérico de zero (0) a dez (10), além da referente ao exame final, 
quando for o caso. 
 
Parágrafo único -  Haverá durante cada período letivo, para cada 
disciplina/atividade, avaliações oficiais para verificação do aprendizado, de 
acordo com normas homologadas pelo CEPEG. 
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Art. 69.  É considerado aprovado, o aluno que tendo freqüência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) às aulas tiver, após o resultado do exame final de 
cada disciplina/atividade alcançando média cinco (5). 
 
§ 1º. Tem direito ao exame final o aluno que tiver obtido freqüência estabelecida 
em Lei em cada disciplina/atividade e média bimestral inferior a sete (7) e igual 
ou superior a três (3). 
 
§ 2º. É dispensado do exame final o aluno que tendo a freqüência mínima 
exigida em Lei em cada disciplina/atividade alcançar média dos bimestres igual 
ou superior a sete (7). 
 
§ 3º. É reprovado na disciplina/atividade o aluno que não atingir os resultados 
estabelecidos no caput deste artigo. 
 
Art. 70.  É promovido para o período seguinte o aluno que tenha sido aprovado 
em todas as disciplinas/atividades dos períodos anteriores. 
 
Art. 71. Os alunos reprovados em disciplina(s)/atividade(s) podem cursá-la(s) 
concomitantemente ao período seguinte, desde que haja compatibilidade de 
horários, de forma integral, com aproveitamento e freqüência, cumpridos os pré-
requisitos, quando for o caso. 
 
§ 1º. Não havendo compatibilidade de horários, o Colegiado do Curso poderá 
ofertar as disciplinas/atividades em dependência ou reprovação em horários 
especiais ou em período de férias, desde que disponha de docentes para a 
oferta e a FAG seja ressarcida das despesas decorrentes desses serviços. 
 
§ 2º. O aluno que tiver dependência(s) ou reprovação(ões) em 
disciplinas(s)/atividade(s) deverá matricular-se de acordo com as normas 
regimentais e complementares homologadas do CEPEG. 
 
§ 3º. Os alunos que tiver de cursar disciplina(s)/atividade(s) em regime de 
dependência ou reprovação(ões) em disciplinas(s)/atividade(s) já cursadas no 
referido regime, poderão matriculam-se: 
 
a) no mesmo período cursando apenas as disciplinas/atividades que por 
reprovação devam estudá-la(s) em regime de dependência; 
 
b) no mesmo período em que estavam para cursar essas 
disciplina(s)/atividade(s), podendo, entretanto, cursar outras, do(s) período(s) 
subseqüente(s), desde que cumpridos os pré-requisitos, quando for o caso; 
 
c) no período seguinte nas disciplinas/atividades que não exijam como pré-
requisito a aprovação na(s) disciplina(s)/ atividade(s) que estejam reprovado, 
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deixando para cursar as disciplina(s)/atividade(s) em dependência em período 
posterior.  

 
§ 4º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de 
seus cursos, de acordo com as normas legais e a regulamentação interna  
homologada pelo CEPEG.  
 

 
CAPÍTULO VIII 

DOS ESTÁGIOS 
 
 
Art. 72. O Estágio Supervisionado, quando exigido como requisito para 
integralização curricular do curso, terá Regulamento próprio, integrante do PPC 
– Projeto Pedagógico do Curso e constará de atividades práticas reais e/ou 
simuladas, visando à qualificação profissional, exercidas em situação real de 
trabalho, em órgãos ou laboratórios da FAG ou de outras organizações. 
 
Parágrafo único. Para cada aluno, é obrigatória a integralização da carga 
horária total do estágio prevista no currículo do curso, incluindo horas destinadas 
ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades. 
 
Art. 73. Os estágios curriculares são coordenados pela Coordenação de Curso, 
contando, se necessário, com a colaboração de um professor para acompanhar 
o desempenho dos discentes-estagiários, e dos docentes-supervisores, 
especificamente credenciados para esta atividade, designados pela Diretoria 
Acadêmica. 
 
Parágrafo único - A regulamentação do mecanismo de acompanhamento no 
estágio curricular das práticas profissionais e do processo de avaliação da 
aprendizagem dispostos neste Capítulo é da competência do CEPEG obedecida 
à legislação vigente e sua estruturação execução e avaliação a cargo da 
Coordenação do Curso, em ação compartilhada com os docentes supervisores, 
sob a supervisão da Diretoria Acadêmica.  
 

 
CAPÍTULO IX 

DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 

Art. 74. A inclusão do Trabalho de Conclusão de Curso como conteúdo 
curricular do curso é  proposto pela Coordenação de Curso, em ação integrada 
com o Colegiado de Curso, e aprovado pela Diretoria Geral, respeitando as 
Diretrizes Curriculares Nacionais pertinente.  
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Art. 75. A definição das linhas de pesquisa e eixos temáticos, o conteúdo 
curricular e a carga horária do Trabalho de Conclusão de Curso são da 
competência da Coordenação de Curso, em ação integrada com o Colegiado de 
Curso.  
 
Art. 76. O processo de elaboração, defesa e difusão dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso, dos mecanismos acompanhamento e da avaliação do 
ensino-aprendizagem vinculados a esta(s) disciplina(s) atividade (s), são 
coordenados pela Coordenação de Curso, contando, se necessário, com a 
colaboração de um professor para acompanhar o desempenho dos discentes, e 
dos docentes orientadores, especificamente credenciados para esta atividade, 
designados pela Diretoria Acadêmica. 
 
Parágrafo único - A regulamentação do mecanismo de acompanhamento no 
Trabalho de Conclusão de Curso contida neste Capítulo é da competência do 
CEPEG obedecida à legislação vigente e sua estruturação, execução e 
avaliação a cargo da Coordenação do Curso, em ação compartilhada com os 
docentes supervisores, sob a supervisão da Diretoria Acadêmica.  
 

 
CAPÍTULO X 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 
Art. 77. A inclusão das Atividades Complementares como conteúdo curricular do 
curso integra o PPC – Projeto Pedagógico do Curso é proposto pela 
Coordenação de Curso, em ação integrada com o Colegiado de Curso, e 
aprovado pela Diretoria Geral, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
pertinente e as normas internas da FAG. 

 
Art. 78. A definição das modalidades, o conteúdo curricular  e a carga horária 
das Atividades Complementares passiveis de aproveitamento de estudos para 
integralização curricular são da competência da Coordenação de Curso, em 
ação integrada com o Colegiado de Curso. 
 
Art. 79. O aproveitamento de estudos provenientes das atividades 
complementares e os mecanismos de acompanhamento e avaliação do ensino-
aprendizagem, vinculados a estas atividades com vistas à integralização 
curricular estão previstos no Projeto Pedagógico de cada Curso/Programa, 
atende às diretrizes curriculares nacionais e respeita as normas regulamentares 
internas. 
 
Parágrafo único - A regulamentação do mecanismo de acompanhamento das 
atividades complementares como conteúdo curricular contida neste Capítulo é 
da competência do CEPEG, obedecida à legislação vigente e sua estruturação, 
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execução e avaliação a cargo da Coordenação do Curso, em ação 
compartilhada com os docentes supervisores, sob a supervisão da Diretoria 
Acadêmica. 

 

TÍTULO VI 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 
 

CAPÍTULO I 
DO CORPO DOCENTE 

 
 
Art. 80. O Corpo Docente da FAG é constituído por professores integrantes do 
Quadro Permanente de Pessoal, regulamentado pelo Plano de Carreira 
Docente, proposto pela Diretoria Geral, apreciado pelo CEPEG e  aprovado pela 
Mantenedora, que não perdem essa condição quando designados para funções 
gerenciais ou técnicas, além de professores visitantes, substitutos e auxiliares. 
 
Parágrafo único – No seu Plano de Carreira Docente, a FAG prioriza a 
pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica como atividades acadêmicas 
indissociadas do ensino, por meio da concessão de auxílio para a execução de 
projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de pessoal em 
pós-graduação, promoção de congressos, intercâmbio com outras instituições, 
divulgação de resultados das produções técnico-científicas e outros meios ao 
seu alcance. 
 
Art. 81. O Corpo Docente da FAG se distribui entre as seguintes categorias 
funcionais do Quadro de Carreira do Magistério, que podem ser desdobradas: 
 
I    -  Professor Doutor; 
 
II   -  Professor Mestre; 
 
III  -  Professor Especialista; 
 
IV -   Professor Graduado. 
 
§ 1º. Para que o estabelecido neste artigo e seus incisos surta efeito, a titulação 
deve ser devidamente reconhecida pelos órgãos governamentais competentes. 
 
§ 2º. As exigências de titulação e experiência profissional para enquadramento 
nas diversas categorias funcionais são definidas em normas específicas 
propostas pela Diretoria Geral, apreciadas pelo CEPEG e aprovadas pela 
Mantenedora. 
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§ 3º. O acesso e a promoção na carreira do magistério dependem da 
homologação pela Mantenedora da regulamentação dos incentivos magistrais, 
propostos pela Diretoria Geral e apreciados pelo  CEPEG,  expressos no Plano 
de Carreira Docente. 

 
§ 4º. Atendidas normas regulamentares de que trata o parágrafo anterior, a 
admissão como professor, bem como a promoção a este cargo, dependem da 
existência de vagas no Quadro do Magistério, definido pela Mantenedora, para 
tal finalidade. 
 
§ 5º. Na admissão de professor devem ser  observados os seguintes critérios: 
 
I - além da idoneidade moral do candidato e da identidade com os objetivos da 
FAG, serão considerados seus títulos acadêmicos, científicos, didáticos e 
profissionais, relacionados com a matéria a ser lecionada e/ou a atividade a ser 
exercida; 

 
II - constitui requisito básico o diploma de graduação ou de pós-graduação 
correspondente ao curso/programa que inclua, em nível não inferior de 
complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

 
§ 6º. A regulamentação a que se refere o § 1º deste artigo dispõe igualmente, 
sobre os incentivos magistrais, decorrentes da qualificação e desempenho 
acadêmico, do tempo de serviço e da produção técnica e científica dos 
docentes. 

 
§ 7º. Periodicamente, os professores são avaliados pela Diretoria Geral, em 
ação integrada com as Coordenações e os Colegiados de Curso, no seu 
desempenho acadêmico, mediante critérios preestabelecidos, priorizando, entre 
outros: 

 
I - a valorização da qualificação decorrente da formação acadêmica e do 
desempenho técnico-científico; 

 
II - a profissionalização, entendida como dedicação ao magistério, abrangendo o 
ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica. 

 
§ 8º. Em casos excepcionais, é facultada a contratação de professores por prazo 
determinado, independentemente do previsto no caput deste artigo. 
 
Art. 82.  Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo seu Plano 
de Carreira Docente, o regime das leis trabalhista (CLT) e observado os critérios 
e normas deste Regimento e de acordo com indicação do Diretor Geral. 
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§ 1º. A Mantenedora aprovará o número de professores doutores, mestres, 
especialistas e graduados integrantes do Quadro Permanente e Temporário de 
cada curso/programa, respeitada a legislação educacional 

 
§ 2º. Os professores visitantes são contratados, em caráter eventual, para 
ministrarem disciplinas/atividades, integrarem programas de iniciação científica, 
pesquisa e extensão e administração acadêmica, cuja contratação em caráter 
permanente é considerada inadequada, pela necessidade de flexibilidade 
curricular do curso/programa e/ou pelo caráter transitório da programação 
acadêmica e/ou de gestão a ser desenvolvida. 

 
§ 3º. Os professores colaboradores são contratados, em caráter eventual, para 
executarem atividades de coordenação, consultoria e/ou assessoramento na 
implantação/consolidação de atividades acadêmicas integrantes do projeto de 
implantação de curso/programa, implementação/avaliação de currículos e 
programa de integração no processo de desenvolvimento socioeconômico de 
região, bem como articulação com o Sistema Federal de Ensino e intercâmbio e 
cooperação interinstitucional. 

 
§ 4º. Ocorrendo o afastamento de professor integrante da carreira do magistério, 
sem que outro do Quadro Permanente possa preencher esse emprego, é 
contratado o professor substituto até que seja efetuado o provimento, na forma 
prevista na legislação em vigor e nas normas propostas pela Diretoria Geral e 
aprovadas pela Mantenedora. 
 
Art. 83. Os professores são contratados e demitidos pela Mantenedora segundo 
o regime das leis trabalhistas (CLT), por indicação do Diretor Geral. 
 
Art. 84.  A admissão de professor é feita mediante seleção coordenada pela 
Diretoria Acadêmica, com a colaboração do Coordenador de Curso, quando for o 
caso, observados os critérios da idoneidade moral do candidato, seus títulos 
acadêmicos e científicos, experiências didáticas e profissionais  relacionadas 
com a(s) matéria(s) ou disciplina(s)/atividade(s) a ser por ele regidas(s); 
 
§ 1º. O enquadramento funcional ou promoção deverá ser aprovado pela 
Diretoria Geral, nos termos do Plano de Carreira Docente e da política de 
recursos humanos apreciados pelo CEPEG e referendados pela Mantenedora. 
 
§ 2º. Em casos excepcionais, ou de extrema necessidade, o professor poderá 
ser contratado, por prazo determinado, até que se dê o preenchimento das 
condições de enquadramento no Plano de Carreira Docente.  
 
§ 3º. É obrigatória a freqüência dos professores nas atividades acadêmicas 
integrantes de seu plano de trabalho, mediante o controle determinado pela 
Mantenedora 
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Art. 85.  São deveres do Professor: 
 
I- elaborar o plano de curso/programa de sua disciplina/atividade, submetendo-o 
à apreciação do Coordenador de Curso, buscando a harmonia com os demais 
professores que, também, a lecionam e respeitando as interfaces com as outras 
disciplinas/atividades afins, além de promover a sua execução integral do 
Projeto Pedagógico do Curso após a competente aprovação, bem como 
promovendo os meios necessários à consecução dos objetivos, do processo 
ensino-aprendizagem por parte dos alunos; 
 
II- orientar a aprendizagem, dirigir e ministrar o ensino, indissociado da pesquisa 
e da extensão, e as demais atividades na área da sua disciplina/atividade, 
cumprindo integralmente o programa e a carga horária previstos; 
 
III- organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento 
acadêmico, julgar e efetuar a revisão automática das provas; registrar os 
resultados apresentados pelos alunos, no sistema acadêmico informatizado, nos 
termos das normas aprovadas e da legislação; 
 
IV- entregar à Secretaria Acadêmica os resultados das avaliações do 
aproveitamento acadêmico e demais trabalhos escolares, nos prazos prefixados; 
 
V- observar e fazer cumprir o regime disciplinar da FAG e velar pela qualidade e 
produtividade de todas as suas atividades acadêmicas dentro e fora da 
Instituição; 
 
VI- elaborar e executar projetos de ensino, pesquisa ou de extensão, aprovados 
pelos órgãos competentes, especialmente incentivando as ações 
multidisciplinares e interprofissionais; 
 
VII- participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e 
de comissões para as quais for designado, dos treinamentos, aperfeiçoamentos 
e demais formas de promoção de seu desenvolvimento oferecidas pela FAG 
e/ou por ela  recomendados; 
 
VIII- indicar, nos prazos prefixados, livro-texto, bibliografia básica e 
complementar na área da sua disciplina/atividade; 
 
IX- submeter-se às decisões emanadas dos órgãos normativo, deliberativo e 
executivo d da FAG;  
 
X- supervisionar, quando Coordenador de disciplina/atividade e/ou projeto, o 
trabalho dos professores das demais categorias, exigindo-lhes postura ética, 
proficiência didática e técnico-científica; 
 



 

 

50 

XI- recorrer, nos prazos fixados, de decisões dos órgãos normativo, deliberativo, 
consultivo e executivo, na forma deste Regimento; 
 
XII - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em Lei e neste 
Regimento, ou que venham a ser determinadas pelos órgãos superiores do 
FAG. 
 
Parágrafo único - É passível de demissão, por justa causa, além das já 
previstas na CLT, o professor que, em reincidência e sem motivo aceito como 
justo, deixar de cumprir o plano de curso/programa de sua disciplina/atividade ou 
de integralizar a carga horária da mesma fixada pelo Projeto Pedagógico do 
Curso. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO CORPO DISCENTE 

 
 
Art. 86.  Constituem o Corpo Discente da FAG os alunos regulares e os alunos 
não regulares. 
 
§ 1º.  O aluno regular é o aluno matriculado nos cursos superiores, presenciais e 
a distância: de graduação (licenciatura, bacharelado, tecnológico e formação 
profissional), seqüenciais de formação específica, pós-graduação (lato e stricto 
sensu). 
 
§ 2º. O aluno não regular é o aluno inscrito em cursos/programas seqüenciais de 
complementação de estudos e de extensão, bem como em  
disciplina(s)/atividade(s) isolada(s) de qualquer um dos cursos oferecidos 
regularmente pela FAG, nas modalidades presenciais ou à distância, nos termos 
das normas homologadas pelo CEPEG. 
 
§ 3º. É obrigatória a freqüência dos alunos nas atividades programadas nos 
cursos presenciais vinculadas ao ensino, à pesquisa ou à extensão. 
 
Art. 87.  São direitos e deveres do corpo discente: 
    
I- freqüentar as aulas e demais atividades curriculares e utilizar os serviços 
educacionais, administrativos e técnicos oferecidos pela FAG, nos termos do 
contrato celebrado com a instituição; 
 
II- ser indicado, votar ou ser votado, na forma da Lei, nas indicações e/ou 
eleições para os órgãos de representação estudantil; 
 
III- recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 
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IV- observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se, dentro e fora da FAG, 
de acordo com os princípios éticos condizentes; 
 
V- zelar pelo patrimônio da FAG, ou de terceiros colocados a sua disposição 
para uso nas atividades acadêmicas; 
 
VI- efetuar pontualmente o pagamento das taxas e contribuições devidas como 
remuneração dos serviços educacionais recebidos, nos prazos fixados e 
submeter-se às normas legais pertinentes no caso de não cumprimento dessas 
obrigações. 
 
Art. 88.  O corpo discente da FAG terá, se for de sua vontade, como órgão de 
representação o Diretório Acadêmico regido por Estatuto próprio, por ele 
elaborado e aprovado na forma da Lei. 
 
§ 1º. Compete ao Diretório Acadêmico, regularmente constituído, indicar os 
representantes discentes, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados da 
FAG, vedada a acumulação de representação. 
 
§ 2º. Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as 
seguintes disposições: 
 
I- são elegíveis somente os alunos regularmente matriculados; 
 
II- os mandatos têm duração de 01 (um) período letivo, vedada a recondução 
imediata; 
 
III- o exercício da representação não exime o estudante do cumprimento de suas 
obrigações,  inclusive com relação à freqüência às aulas e demais atividades 
acadêmicas. 
 
Art. 89.  A FAG pode instituir monitoria, nela admitindo alunos regulares, 
selecionados pelos Coordenadores de Curso e indicados à Diretoria Acadêmica 
para designação, dentre os estudantes que tenham demonstrado rendimento 
satisfatório na disciplina/atividade ou área da monitoria, bem como aptidão para 
as atividades auxiliares de ensino, indissociado da pesquisa e da extensão. 
 
§ 1º. A monitoria não implica em vínculo empregatício e será exercida sob 
orientação de um professor, vedada a utilização de Monitor para ministrar aulas 
teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular de 
disciplina/atividade curricular. 
 
§ 2º. O exercício da monitoria é considerado relevante para futuro ingresso no 
magistério da FAG. 
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Art. 90. A FAG pode instituir prêmios como estímulo à produção intelectual de 
seus alunos na forma homologada pelo CEPEG. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
 

Art. 91. O Corpo Técnico-Administrativo, constituído por todos os empregados 
não-docentes que tem a seu encargo os serviços necessários ao  funcionamento 
dos diversos setores da FAG. 

 
§ 1º. A FAG zelará pela manutenção de padrões de recrutamento e seleção 
além das condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição 
educacional, bem como por oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico-
profissional aos integrantes de seu corpo técnico-administrativo. 

 
§ 2º. Os técnico-administrativos terão seus processos de seleção, 
movimentação, admissão ou dispensa efetivados pela Mantenedora, por 
indicação do Diretor Geral, em cumprimento a CLT. 

 
 

TÍTULO VII 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR  EM GERAL 
 
 

Art. 92.  O ato da matrícula dos discentes e de investidura nos empregos de 
dirigente, docente ou técnico-administrativa importa em compromisso formal ao 
contrato firmado com a FAG e de respeito aos princípios éticos e legais que lhe 
regem, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, 
neste Regimento, e, inclusive, às baixadas pelos órgãos competentes e  
autoridades respectivas. 

 
Art. 93.  Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o 
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo 
anterior ou desídia no cumprimento dos deveres inerentes a cada integrante da 
comunidade acadêmica da FAG. 

 
§ 1º. Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da 
infração, à vista dos seguintes procedimentos: primariedade do infrator, dolo ou 
culpa, valor do bem moral, cultural ou material atingido. 
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§ 2º. A regulamentação da aplicação de penalidades contida neste Capítulo é da 
competência do Diretor Geral. 
 
§ 3º. Em caso de dano material ao patrimônio da FAG, além da sanção 
disciplinar aplicável, o infrator estará obrigado ao ressarcimento. 

 
 

CAPÍTULO II 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 
 

Art. 94. Os membros do Corpo Docente estão sujeitos às penalidades 
disciplinares previstas na CLT e legislação complementar. 
 
Parágrafo único – A aplicação das penalidades de que trata o caput deste 
artigo é da competência da autoridade hierarquicamente superior. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 
 
Art. 95.  Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:  
 
I - ADVERTÊNCIA, por: 
 
a) transgressão dos prazos regimentais ou falta de comparecimento aos atos 
acadêmicos ainda que não resultem em prejuízo ou transferência de 
responsabilidade a terceiros; 
 
b) falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao recinto escolar com atitudes 
discrepantes em relação aos seus pares. 
 
II - REPREENSÃO, por: 
 
a) reincidência nas faltas previstas no item I; 
 
b) uso de meios indevidos durante sua conduta acadêmica; 
 
III - SUSPENSÃO, com perda das avaliações nesse período, por: 
 
a) reincidência nas faltas previstas no item II, 
 
b) falta de cumprimento dos deveres estudantis quando convocado além das 
tarefas rotineiras das disciplinas/atividades do curso; 
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c) ofensa a qualquer membro do corpo técnico-administrativo, docente e 
discente; 
 
d) falta de cumprimento de diligências solicitadas quanto à documentação 
pessoal, informes conexos, e modificação de seus documentos. 
 
IV - DESLIGAMENTO,  com expedição da transferência, por: 
 
a) reincidência nas faltas previstas no item III; 
 
b) atos desonestos ou delitos sujeitos a ação penal, incompatíveis à dignidade 
da FAG ou de sua Mantenedora. 
 
c) rompimento ou não renovação do contrato de prestação de serviços 
educacionais. 

 
§ 1º.  A aplicação da penalidade de desligamento expressa nos itens a) ou b) é 
antecedida por  instauração de processo disciplinar, é de competência do Diretor 
Acadêmico, com homologação do Diretor Geral e a expressa no item c) ocorre 
automaticamente. 

 
§ 2º.  Da aplicação das penalidades cabe recurso ao órgão competente, no 
prazo de 05 (cinco) dias corridos e pode ser interposto com pedido de efeito 
suspensivo, no caso da pena de desligamento. 

 
§ 3º.  Não haverá sanções pedagógicas para os casos de inadimplência, salvo 
as disposições legais permitidas em Lei, de cobranças judiciais, se for o caso. 

 
Art. 96. O registro das penalidades é feito em documento próprio não constando 
do histórico escolar do aluno e será cancelado o registro das penalidades, de 
advertências e de repreensão se, no prazo de 01 (um) ano da aplicação, o aluno 
não incorrer em reincidência. 

 
 

CAPÍTULO  IV 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
 
Art.97. Os membros do Corpo Técnico-Administrativo estão sujeitos às 
penalidades disciplinares previstas na CLT e legislação complementar. 
 
Parágrafo único – A aplicação das penalidades de que trata o caput deste 
artigo é da competência da autoridade hierarquicamente superior. 
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TÍTULO VIII 
DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

 
 
Art. 98.  Ao concluinte de curso de graduação: licenciatura, bacharelado, 
formação tecnológica e profissional; seqüenciais de formação específica e de 
pós-graduação stricto sensu, será conferido o respectivo grau e expedido o 
Diploma correspondente, se aprovado em todas as matérias ou 
disciplinas/atividades do currículo pleno do curso. 
 
§ 1º.  O Diploma será assinado pelo Diretor Geral, pelo Secretário Geral e pelo 
diplomado. 

 
§ 2º. Quando se tratar de curso a que correspondam diversas habilitações ou 
ênfases, o diploma indicará, no verso, a habilitação obtida, acrescentando-se, 
mediante apostilamento, novas habilitações que venham a ser obtidas na forma 
da Lei. 

 
Art. 99. Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Diretor Geral ou na sua 
ausência, por delegação a qualquer autoridade acadêmica, em sessão pública e 
solene, na qual os graduandos prestarão juramento de compromisso legal, 
previamente aprovados pelo órgão encarregado da supervisão das atividades de 
formatura na FAG. 
 
Parágrafo único -  Ao concluinte que o requerer, de forma justificada, o grau 
será conferido em ato simples, na presença de   2 (dois) professores, em local e 
data determinados pelo Secretário Geral.  
 
Art. 100. Ao concluinte de curso seqüencial de complementação de estudos, de 
pós-graduação lato sensu, de extensão e de educação profissional, bem como 
ao aluno aprovado em disciplina(s)/atividade(s) isolada(s), será expedido o 
respectivo Certificado, assinado pelo  Diretor Geral e pelo Secretário Geral, para 
que produza seus efeitos legais. 
 
Art. 101. A FAG confere as seguintes dignidades FAG 
 
I- Título de “Professor Doutor Honoris Causa", a personalidade de alta 
qualificação que tenha demonstrado sua contribuição ao ensino e à pesquisa, 
publicando trabalhos e que tenham concorrido efetivamente para o progresso do 
conhecimento, ou seja, a pessoas que hajam prestado importantes serviços à 
Humanidade, ao País ou a FAG; 

 
II- Título de “Professor Emérito", dado preferencialmente a Professor ou a 
personalidades externas depois de haver prestado, por longo tempo, alta 
colaboração e inestimáveis serviços à FAG e/ou a sua Mantenedora, 
reconhecido o serviço de valor significativo pela comunidade acadêmica; 
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III- Título de “Honra ao Mérito”, a pessoas que se distingam pelo seu trabalho e 
colaboração a FAG; 
 
Parágrafo único - A concessão dos  títulos e honrarias aludidas no caput deste 
artigo é feita por proposta do Diretor Geral ou de integrante do CEPEG e  será 
aprovada pela Diretoria Geral, homologada pelo CEPEG  e referendada pela 
Mantenedora, devendo as mesmas serem entregues, preferencialmente, em 
solenidade pública. 
 
Art. 102. A FAG pode conceder medalhas, em solenidade pública, que se realize 
em data comemorativa da Mantenedora e/ou da Mantida, com a presença do 
CEPEG e da Comunidade Acadêmica. 
 
Parágrafo único - As características das medalhas são proposta pela Diretoria 
Geral e homologadas pela Mantenedora e as indicações, para as concessões, 
podem partir de qualquer membro da Comunidade Acadêmica pela Diretoria 
Geral ou o CEPEG e  homologadas pela  Mantenedora. 

 
 

TÍTULO IX 
DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA 

 
 
Art. 103.  A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e ao 
público em geral, pela FAG, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao 
seu funcionamento, respeitando os limites da Lei, deste Regimento, da liberdade 
acadêmica e didático-pedagógica do corpo docente, do corpo discente e da 
autoridade própria de seus órgãos: normativo, deliberativo, executivos e 
suplementares. 
 
Art. 104. Compete à Mantenedora prover de adequadas condições de 
funcionamento as atividades da FAG, colocando-lhe à disposição os bens 
móveis e imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos 
ou alugados, assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros para custeio 
das suas finalidades, nos termos dos planos orçamentários de custeio anual e 
de investimento aprovados. 
 
§ 1º. À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária, patrimonial e 
financeira da FAG,  delegando a execução de seus orçamentos: anual e 
plurianual de investimento, à Diretoria Geral. 
 
§ 2º.  Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos 
colegiados ou da Diretoria Geral que importem em aumento de despesas ou 
custos, previstos ou não, nos planos orçamentários. 
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§ 3º.  A Mantenedora delega a FAG  autonomia nos assuntos didático-
pedagógicos, que se expressa mediante sua competência para: 
 
a) estabelecer, em consonância com as diretrizes e normas emanadas do 
Sistema Federal de Ensino Superior, sua política acadêmica nas áreas de 
ensino, pesquisa, extensão e gestão, articuladas aos seus objetivos 
institucionais, às políticas e diretrizes integrantes de seu Projeto Pedagógico 
Institucional e do seu Plano de Desenvolvimento Institucional, às demandas e 
oportunidades do mercado e às necessidades socioculturais do cidadão, da 
sociedade, do setor empresarial e do governo;   
 
b) estruturar, implantar e avaliar os Projetos Pedagógicos de seus 
Cursos/Programas aprovado pela Mantenedora e pelos órgãos do Sistema 
Federal de Ensino Superior observadas as diretrizes emanadas dos órgãos 
competentes; 
 
c) administrar as atividades-fim, viabilizando a implementação do seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional, notadamente nas suas vertentes de 
implantação/consolidação/expansão de cursos e/ou programas, observados os 
credos e valores e as condições econômico-financeiras da organização, as 
oportunidades e demandas do mercado, as características e necessidades 
político-culturais e socioeconômicas da região geoeconômicas e educacional de 
sua área de abrangência, obedecendo à exigência estabelecidas em Lei; 
 
d) estabelecer o regime escolar, envolvendo a definição de critérios para seleção 
admissão, promoção e, em diferentes níveis e múltiplos perfis,  a habilitação do 
aluno; a fixação do calendário escolar e a definição de eixos temáticos para 
promover a articulação intra e interinstitucional com vistas à consolidação da 
identidade institucional, comprometida com o desenvolvimento sustentável e a 
melhoria da qualidade de vida individual e coletiva; 
 
e) conferir graus, expedir diplomas, certificados e outros títulos acadêmicos; 
 
f) zelar pela observância de princípios éticos nas atividades acadêmicas e 
gerenciais, respeitando a dignidade da pessoa humana, os valores históricos e 
aos ideais democráticos. 
 
§ 4º.  Os convênios interinstitucionais e contratos de prestação de serviços 
educacionais firmados entre os alunos e a FAG serão assinados pela 
Mantenedora ou por membro da Diretoria Geral da FAG, por delegação de 
competência. 
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TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 105. O prazo para interposição de recursos é de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data da publicação do ato recorrido ou de sua comunicação ao 
interessado. 
 
Art. 106. As taxas e contribuições, mensalidades, semestralidades ou anuidades 
escolares serão definidas pela   Mantenedora e publicadas em ato específico 
pelo Diretor Administrativo, respeitando os termos do contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado nos termos da legislação. 
 
Parágrafo único - No valor das taxas e demais contribuições estão incluídos os 
atos obrigatoriamente inerentes ao trabalho escolar, as aulas e demais 
atividades curriculares obrigatórias, excetuando-se as atividades 
complementares e seu pagamento, nos termos fixado com contrato de prestação 
de serviços firmado entre as partes, será feito segundo os planos aprovados 
pela Mantenedora. 
 
 
Art. 107.  Este Regimento poderá ser modificado, por proposta da Diretoria 
Geral, e, homologada pela Mantenedora, no que couber. 
 
Parágrafo único – As alterações das normas regimentais, de que tratam o caput 
deste artigo, só podem ser implementadas depois da aprovação pelos órgãos do 
Sistema Federal de Ensino Superior, no que couber, respeitada a legislação 
pertinente. 
 
Art. 108. Serão resolvidos pelo CEPEG ou pela Diretoria Geral, respeitadas as 
suas competências regimentais, os casos omissos, urgentes, de transição ou de 
interpretação legal deste Regimento, de acordo com a legislação em vigor e 
obedecidas às formalidades legais pertinentes. 
 
 
Art. 109. As disposições deste Regimento entram em vigor na data de sua 
aprovação pelos órgãos competentes do Sistema Federal de Ensino Superior,  
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
§ 1º. As disposições regimentais, de natureza didático-pedagógica, entram em 
vigor no período letivo seguinte ao de sua aprovação pelos órgãos competentes 
do Sistema Federal de Ensino Superior. 
 
§ 2º.  As disposições regimentais de natureza administrativa entram em vigor 
até o prazo máximo de cinco (5) anos de sua aprovação. 

 
Cascavel, Paraná,    de maio de 2008. 


