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TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO DA SEDE E INSTITUIÇÃO LEGAL 

 

Art. 1o. A Faculdade Nova Roma (doravante denominada Faculdade, Faculdade Nova 
Roma, Instituição ou, ainda, Mantida) é uma instituição particular de ensino superior, de 
caráter educacional e cultural, com fins lucrativos, mantida pelo Centro Brasileiro de 
Profissionalização Empresarial Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e 
foro na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, cujo Contrato Social encontra-se 
registrado sob no 26201457841, em onze de junho do ano de dois mil e quatro, na Junta 
Comercial do Estado de Pernambuco (doravante denominada Mantenedora). 

 

Art. 2o. A Faculdade Nova Roma tem limite territorial de atuação circunscrito ao município 
de Recife, Estado de Pernambuco, integra o sistema federal de ensino e rege-se pelo 
presente Regimento, pela legislação pertinente e pelos atos constitutivos da 
Mantenedora. 

 

CAPÍTULO II 
DA PROPRIEDADE 

 

Art. 3o. Todos os bens móveis, imóveis, equipamentos, ferramental, livros e outros, 
utilizados pela Faculdade Nova Roma na consecução dos seus objetivos, são de 
propriedade da mantenedora, CBPE – Centro Brasileiro de Profissionalização 
Empresarial Ltda. 

 
CAPÍTULO III 

DAS RELAÇÕES DA FACULDADE COM A MANTENEDORA 
 

Art. 4º. A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades públicas e o 
público em geral, cabendo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 
respeitados os limites da Lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos 
docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos e a 
sua autonomia didático-científica. 

 

Art. 5º. Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento da 
Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários e 
assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros. 

§1º. À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da 
Faculdade, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade. 
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§2º. Dependem de aprovação da Mantenedora: 

a) Orçamento anual da Faculdade; 
b) A assinatura de convênios, contratos, protocolos ou acordos; 
c) As decisões dos órgãos colegiados que importem em alteração de despesa ou de 

receita; 
d) A admissão, promoção, premiação, punição ou dispensa dos recursos humanos 

colocados à disposição da Faculdade; 
e) A criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de suas 

vagas iniciais; 
f) A transferência de mantença da instituição de educação superior mantida; e 
g) A alteração da mantenedora. 

 
Art. 6º. Compete à Mantenedora designar, na forma deste Regimento, o Diretor da 
Faculdade, competindo-lhe, ainda, a contratação e demissão do pessoal docente e 
técnico-administrativo da Faculdade. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS FINS E OBJETIVOS 

 

Art. 7º. A Faculdade Nova Roma tem por finalidade principal o oferecimento de ensino no 
nível de educação superior que promova o desenvolvimento e a excelência na formação e 
no aperfeiçoamento de profissionais nas diversas áreas de atuação, que sejam capazes 
de atender às demandas do mercado e às necessidades da sociedade, com capacidade 
para diagnosticar, desenvolver e implementar mudanças que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, de forma geral, e, em particular, do Estado de 
Pernambuco e da Região Nordeste do Brasil. 

 
Art. 8o. Constituem finalidades da Faculdade Nova Roma, para atender às funções de 
ensino, de pesquisa e de extensão, de forma articulada: 
 

I. Oferecer cursos de graduação, sequenciais e pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu visando à formação de profissionais, especialistas e pesquisadores; 

II. Oferecer cursos de educação continuada visando à atualização e ao 
aperfeiçoamento de profissionais; 

III. Desenvolver assessorias e consultorias com participação direta em projetos de 
iniciativa pública (municipal, estadual e federal) e privada que estejam em 
conformidade com os princípios institucionais; 

IV. Prestar serviços especializados à comunidade, visando melhorar processos e 
produtos e elevar a produtividade; 

V. Realizar atividade de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico visando 
ajudar a comunidade em suas necessidades e na geração de novos 
empreendimentos;  

VI. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo dos alunos e da comunidade; 

VII. Contribuir com o desenvolvimento das organizações e da sociedade 
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pernambucana; 
VIII. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

IX. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

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

XI. 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; 

XII. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; e 

XIII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 
geradas na instituição. 

 
 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I 
DOS ÓRGÃOS E DO SEU FUNCIONAMENTO 

 
Art. 9º. A Faculdade Nova Roma, para os efeitos de sua administração, conta com órgãos 
normativos, consultivos, deliberativos, executivos e suplementares.  
§1º. São Órgãos Normativos, Consultivos e Deliberativos da Faculdade:  

I. Conselho de Administração Superior;  
II. Colegiados de Cursos;  

III. Comissão Própria de Avaliação; 
IV. Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação; 
V. Núcleo de Inclusão e Acessibiliidade; e 

VI. Ouvidoria. 
 
§2º. São Órgãos Executivos da Faculdade: 

I. Diretoria Geral;  
II. Superintendência Acadêmica; 

III. Coordenação dos Cursos; e 
IV. Coordenação Pedagógica. 

 
Art. 10. O funcionamento dos órgãos colegiados obedece às seguintes normas: 
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I. Cada colegiado instala-se com a presença de, pelo menos, cinquenta por cento 
mais um dos seus membros e delibera por maioria dos presentes, salvo exigência 
de quorum especial;  

II. O presidente do Colegiado tem, além do seu voto como membro, o de desempate;  
III. Nenhum membro do colegiado poderá votar em assunto de seu estrito interesse 

pessoal, devendo abster-se ou ausentar-se em tais casos; 
IV. As reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário acadêmico 

são convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas, salvo em 
caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; 

V. As reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer número; 
VI. Das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma reunião ou na seguinte; 

VII. É obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade o comparecimento 
dos membros às reuniões dos colegiados. 

§ 1º São adotadas as seguintes normas nas votações: 

a) nas decisões atinentes a pessoas, a votação é sempre secreta; 

b) nos demais casos, a votação é simbólica, podendo, mediante requerimento 
aprovado, ser normal ou secreta; 

c) não é admitido o voto por procuração; 

d) o membro de colegiado que acumule cargo ou função tem direito a apenas um 
voto. 

§ 2º As decisões do Conselho Superior podem, conforme a natureza, assumir a forma de 
resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas, a serem baixadas pelo 
Diretor. 

 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO SUPERIOR 

 

Art. 11. O Conselho Administrativo Superior (CAS) é o órgão normativo e consultivo da 
Faculdade Nova Roma, no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão, e é constituído 
pelos seguintes membros: 

I. Diretor Geral (também podendo ser denominado “Presidente”); 
II. Diretor Acadêmico;  

III. Diretor Administrativo-Financeiro; 
IV. Representantes legais da Mantenedora;  

Parágrafo Único. Para as questões de interesse específico de determinado curso passará 
o CAS a ser composto também pelo Superintendente Acadêmico e pelo Coordenador do 
respectivo curso. 

 
Art. 12. O Conselho Administrativo Superior será presidido pelo Diretor Geral da 
Faculdade Nova Roma e reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês, e 
extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do Presidente. 
§ 1o.  As reuniões do Conselho Administrativo Superior funcionarão com a presença da 
maioria absoluta dos seus membros e as decisões serão tomadas pela maioria simples 
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dos votos. 
§ 2o. As decisões do Conselho Administrativo Superior serão apresentadas na forma de 
Resolução, baseada na ata da Reunião da mesma e em outros documentos 
apresentados, devendo ser assinada pelo Presidente. 

 

Art. 13. São competências e atribuições do Conselho Administrativo Superior: 

I. Deliberar sobre o projeto pedagógico-institucional e o plano de desenvolvimento da 
Faculdade; 

II. Regulamentar o funcionamento dos cursos e programas de nível superior; 
III. deliberar sobre a criação, organização e extinção de cursos e programadas de 

nível superior, fixando-lhes as vagas anuais, atendida a legislação vigente; 
IV. autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação, na forma da legislação 

pertinente; 
V. fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 

curriculares nacionais, fixadas pela legislação em vigor; 
VI. regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos de cursos 

de graduação e atividades complementares; 
VII. deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica da 

Faculdade e de suas atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 
VIII. disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação e em outros cursos; 
IX. regulamentar as atividades de apoio à iniciação científica e ao desenvolvimento da 

extensão e deliberar sobre projetos e programas que lhe forem submetidos pelo 
Presidente; 

X. fixar normas complementares a este Regimento, relativas ao ingresso do aluno, ao 
seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento de matrículas, 
matrícula de graduados, avaliação da aprendizagem, aproveitamento de estudos e 
de conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, 
aceleração de estudos para alunos com extraordinário aproveitamento e regime 
especial, além de normas e procedimentos para o ensino de graduação e pós-
graduação, iniciação científica e a extensão e o registro e controle acadêmico; 

XI. elaborar e reformar o seu regimento, em consonância com as normas gerais 
atinentes e a legislação aplicável;  

XII. regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade; 
XIII. emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe forem 

submetidos pelo Presidente; 
XIV. aprovar a proposta de orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade, 

encaminhando a proposta orçamentária à Mantenedora para aprovação; 
XV. decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 

XVI. deliberar sobre o relatório anual da Diretoria; 
XVII. aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 

da Faculdade; 
XVIII. decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e 

XIX. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste Regimento e 
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demais normas aplicáveis. 
 

CAPÍTULO III 
DA DIRETORIA E SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

 
Art. 14. A Faculdade Nova Roma é administrada por uma Diretoria, constituída pelo 
Diretor Geral, um Diretor Acadêmico, e por um Diretor Administrativo–Financeiro. 

 
Art. 15. A Diretoria da Faculdade é o órgão que desenvolve a política educacional e 
administrativa da Instituição de acordo com as diretrizes emanadas pela mantenedora e 
pelo Conselho Administrativo. Os membros da Diretoria da Faculdade são nomeados e 
eleitos pela Diretoria da Mantenedora para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução. 

 
Art. 16. Compete ao Diretor Geral: 

I. Cumprir e fazer cumprir as leis do ensino na alçada de suas atribuições; 
II. Representar a Instituição em juízo e fora dele ou nomear seu representante; 

III. Superintender os atos institucionais relativos à Administração e ao Ensino; 
IV. Superintender os trabalhos dos órgãos e das chefias da Administração, da 

Secretaria Acadêmica, dos Setores Financeiro, Administrativo e de Recursos 
Humanos e  de todos os demais órgãos da Faculdade; 

V. Receber e despachar requerimentos, petições e correspondência oficial da 
Faculdade; 

VI. Rubricar livros e documentos oficiais da Faculdade;  
VII. Enviar relatórios das atividades da Faculdade, no final de cada exercício, à 

Diretoria da mantenedora; 
VIII. Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas definidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 
IX. Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas anuais aprovadas pela 

mantenedora; e 
X. Preservar a estabilidade econômica e financeira da Faculdade. 

 

 
Art. 17. Compete ao Diretor Acadêmico: 

I. Cumprir e fazer cumprir as leis do ensino na alçada de suas atribuições; 
II. Representar a Faculdade no que concerne às questões de ensino, pesquisa e 

extensão junto aos órgãos e organismos públicos e/ou privados, de 
fiscalização, de fomento e/ou de incentivo afins; 

III. Superintender os atos institucionais relativos a ensino, pesquisa e extensão 
institucionais; 

IV. Conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 
V. Superintender os trabalhos dos órgãos e Chefias responsáveis pelo ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição; 
VI. Receber e despachar requerimentos, petições e correspondência oficial 
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específica da Instituição; 
VII. Rubricar livros e documentos específicos em conjunto com o Diretor Geral da 

Instituição;  
VIII. Enviar relatórios das atividades específicas da Instituição, no final de cada 

exercício, ao MEC e aos órgãos governamentais responsáveis pelo ensino; 
IX. Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas de ensino, pesquisa e 

extensão definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional; 
X. Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas anuais de ensino, pesquisa e 

extensão aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior; e 
XI. Garantir a qualidade dos cursos, processos, programas, projetos, ações e 

atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidos pela Faculdade na 
modalidade presencial e/ou na modalidade à distância. 

 

Art. 18. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: 

I. Cumprir e fazer cumprir as políticas administrativo-financeiras e suas atribuições, 
de acordo com o planejamento financeiro e orçamento da Faculdade; 

II. Representar a Instituição no que concerne às questões administrativas, 
orçamentárias e financeiras junto aos órgãos e organismos públicos e/ou privados 
afins; 

III. Superintender os atos institucionais relativos às políticas administrativas, de 
pessoal e financeira da Faculdade; 

IV. Administrar o plano de cargos e salários da Faculdade; 
V. Superintender os trabalhos dos órgãos e Chefias responsáveis pela gestão 

administrativa, de pessoal, financeira, de compras e de materiais e patrimonal da 
Instituição; 

VI. Receber e despachar requerimentos e correspondência oficial específica da 
Instituição; 

VII. Rubricar livros contábeis e documentos específicos em conjunto com o Diretor 
Geral da Instituição;  

VIII. Enviar relatórios das atividades específicas da Instituição, no final de cada 
exercício, à Mantenedora e órgãos superiores da Faculdade; 

IX. Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas administrativas, de pessoal e 
administrativa definida no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

X. Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas anuais específicas aprovadas 
pelo Conselho Administrativo Superior; e 

XI. Preservar a estabilidade econômica e financeira da Faculdade. 
 

Art 19. A Superintendência Acadêmica é o orgão executivo que auxilia o CAS no 
cumprimento da missão e dos valores institucionais, competindo-lhe:  

I. Administrar as atividades acadêmicas da Faculdade Nova Roma, elaborar e fazer 
cumprir o calendário acadêmico, prevendo: dias letivos, feriados, solenidades, 
reuniões, provas, aulas de recuperação e demais atividades curriculares; 

II. Elaborar horários de todas as atividades acadêmicas; 
III. Propor ao Conselho Administrativo Superior a contratação de pessoal docente e 
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técnico-administrativo necessário ao funcionamento da instituição;  
IV. Definir junto à Mantenedora as necessidades de equipamentos, instalações, 

material de consumo, didático e de expediente e outros recursos necessários ao 
funcionamento normal da Instituição. 

V. Designar e dar posse aos Coordenadores de Curso e ao Secretário Acadêmico;  
VI. Constituir a Comissão Própria de Avaliação, responsável pela condução do 

processo de avaliação institucional, atendendo aos requisitos estabelecidos pela 
legislação pertinente; 

VII. Estimular a continuidade do ensino, mantendo elevadas as frequências de alunos e 
professores; 

VIII. Acompanhar o cumprimento das metas e ações previstas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional, propondo atualização e ajustes sempre que 
necessário; 

IX. Fiscalizar a adequação dos PPC’s ao PDI; 
X. Atender o plano de objetivos anual, aprovado no Conselho da Administração 

Superior;  
XI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas no Regimento da Faculdade 

Nova Roma. 
 

CAPÍTULO IV 
DO COLEGIADO DE CURSO E DAS COORDENAÇÕES 

 
Seção I – Do Colegiado de Curso 

 

Art. 20. O Colegiado de Curso responde pelo papel de assessoramento da Diretoria e de 
deliberação junto à Coordenação do Curso, visando ao planejamento, implantação, 
acompanhamento e à melhoria contínua de seus processos acadêmicos da Faculdade 
Nova Roma. 
 
Art. 21. O Colegiado de Curso, órgão deliberativo em matéria didático-científica e 
disciplinar no âmbito de cada curso tem, no mínimo, a seguinte composição: 

I. Coordenador do Curso; 

II. Três professores do curso eleitos pelos seus pares que ministrem aulas ou tenham 

atividades relacionadas com as áreas específicas do curso de acordo com regras 

definidas por cada Coordenação no regulamento de eleição; e 

III. Um representante do Corpo Discente regularmente matriculado no curso, com seu 

respectivo suplente, indicado pelo órgão representativo dos alunos do curso, e na 

ausência deste, pelo Coordenador do Curso. 

§ 1o. O Colegiado de Curso será presidido pelo Coordenador do Curso, que indicará os 
demais membros para estruturar sua composição dentre os nomes indicados pelo CAS, 
com mandato de um ano, podendo haver recondução. 
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§ 2o. As decisões e/ou proposições do Colegiado à Diretoria ou ao Conselho 
Administrativo Superior serão apresentadas na forma de Parecer, baseado na ata da 
Reuniãoe em outros documentos apresentados, devendo ser assinado pelo presidente do 
Colegiado de Curso. 
 
§ 4o. Alterações na composição dos professores do Colegiado poderão ser realizadas 
com a aprovação do próprio Colegiado e com o aval da Diretoria. 
 
Art. 22. O Colegiado de Curso reunir-se-à, ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre, e 
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu presidente 
(Coordenador de Curso). 
 
Parágrafo único. As reuniões do Colegiado funcionarão com a presença da maioria 
absoluta dos seus membros e as decisões serão tomadas pela maioria simples dos votos; 

 

Art. 23. São competências e atribuições do Colegiado de Curso:  

I. Garantir que os profissionais contratados sejam formados conforme perfil 
profissiográfico definido no projeto do curso; 

II. Atualizar o perfil profissiográfico conforme necessidade do mercado e da 
comunidade; 

III. Fixar as diretrizes gerais para as disciplinas ou módulos do respectivo curso e 
recomendar ao órgão responsável modificações no plano de ensino para fins de 
compatibilização; 

IV. Orientar e acompanhar as atividades do curso; 
V. Elaborar e sugerir alterações no currículo do curso, conforme necessidade, com 

indicação de disciplinas e respectivas cargas horárias que o compõem, para 
aprovação do Colegiado, do Núcleo Docente Estruturante e do Conselho 
Administrativo; 

VI. Propor providências necessárias à melhoria do ensino ministrado no curso; 
VII. Apreciar as recomendações dos Coordenadores de Curso, dos docentes e 

discentes, sobre assunto do seu interesse ou do curso; 
VIII. Promover a interdisciplinaridade, a flexibilidade e a contextualização do curso; 

IX. Executar, em conjunto com os Coordenadores, as metas, programas e projetos 
definidos para o curso a que estiver vinculado; 

X. Auxiliar a Diretoria em procedimentos administrativos; e 
XI. Exercer outras funções na área de sua competência. 

 
Seção II – Da Coordenação de Curso 

 

Art. 24. O Coordenador de Curso e o seu substituto eventual são designados pelo Diretor 
Geral, com titulação adequada às suas funções, com mandato por prazo de 1 (um) ano, 
admitida a recondução por períodos iguais e sucessivos, indeterminadamente. 
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Art. 25. São competências e atribuições do Coordenador do Curso: 

I. Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso; 
II. Orientar as atividades docentes;  

III. Presidir e coordenar as atividades do Colegiado; executar e fazer executar as 
decisões do Colegiado e normas emanadas de órgãos superiores; 

IV. Fornecer aos órgãos competentes subsídios para a organização do calendário 
acadêmico e elaboração do horário de aulas dos cursos; 

V. Solicitar ao docente a que esteja vinculada determinada disciplina, as providências 
necessárias para seu melhor aproveitamento; 

VI. Zelar pelo cumprimento dos horários previstos para o curso e administrar suas 
alterações; 

VII. Exercer a supervisão didático-pedagógica e disciplinar do respectivo curso, 
zelando pela qualidade do ensino e adequação curricular; 

VIII. Orientar a matrícula e renovação de matrícula dos alunos do curso; 
IX. Acompanhar e controlar os registros dos procedimentos acadêmicos e 

integralização curricular; 
X. Despachar os requerimentos dos alunos acerca de procedimentos acadêmicos, de 

acordo com este regimento; 
XI. Supervisionar a frequência e o cumprimento das atividades docentes dos 

professores que atuam no curso; 
XII. Coordenar os trabalhos de planejamento e avaliação do curso;  

XIII. Desenvolver programas de capacitação docente conforme diagnóstico de 
necessidades;  

XIV. Desenvolver programas de orientação e acompanhamento pedagógico ao 
discente; 

XV. Desenvolver programas de planejamento acadêmico; e 
XVI. Exercer outras atribuições decorrentes de sua competência ou que lhe sejam 

delegadas pelos órgãos superiores. 
 

Seção III – Da Coordenação Pedagógica 

 
Art. 26. O Coordenador Pedagógico e o seu substituto eventual são designados pelo 
Diretor Geral, com titulação adequada às suas funções, com mandato por prazo 
indeterminado. 

 
Art. 27. São competências e atribuições do Coordenador Pedagógico:  

I. Propor ações que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino, para a 
democratização das relações institucionais e para a socialização do conhecimento; 

II. Prestar assessoria pedagógica individual às Coordenações dos Cursos quando 
solicitadas e agendadas antecipadamente, salvo em situações emergenciais; 

III. Prestar apoio específico aos discentes na sua dificuldade pessoal e interpessoal; 
IV. Prestar assessoramento pedagógico ao corpo docente (Formulário FAP); 
V. Orientar as ações necessárias para prevenir, corrigir ou otimizar, assim como 

assumir intervenções direta, no contexto de cada situação problema; 
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VI. Assessorar as dificuldades de aprendizagem que eventualmente apresentados 
pelos discentes levando em consideração, todos os fatores e variáveis – 
organizacionais, curriculares, vinculados à interação direta na sala de aula – 
envolvidos no desenvolvimento efetivo dos processos de ensino e aprendizagem. 
(Formulário FAI); 

VII. Analisar o planejamento, junto com as Coordenações de Cursos, para verificar o 
desenvolvimento e às modificações do processo ensino aprendizagem; 

VIII. Facilitar e simplificar ao máximo o acesso de todos aos serviços prestados; 
IX. Elaborar relatórios de absenteísmo discente e docente; 
X. Verificação dos diários dos docentes se atualizados no portal; 

XI. Comunicar aos discentes sobre ausências e afins; 
XII. Desenvolver atividades de nivelamento junto à coordenação de curso, permitindo 

melhor aproveitamento didático das disciplinas que compõem as matrizes 
curriculares dos vários cursos; 

XIII. Desenvolver atividades junto aos núcleos e coordenações de curso como: Gincana 
multidisciplinar e Responsabilidade Social; 

XIV. Organizar agenda/cronograma para reuniões de representantes junto às 
Coordenações de Curso; 

XV. Realizar a eleição de representante em sala; 
XVI. Verificar os materiais didáticos; 

XVII. Gerenciar o deslocamento de turmas; 
XVIII. Alimentar de informações os murais de avisos; 

XIX. Elaborar e divulgar o edital de monitoria, bem como seu termo de compromisso no 
fim da seleção; 

XX. Elaborar as Atas do Conselho Administrativo Superior; 
XXI. Controlar as atividades de monitoria observando elaboração dos relatórios e 

cumprimento dos prazos; 
XXII. Providenciar a impressão das atas dos docentes de P1, P2 e PS, bem como dos 

diários de classe; 
XXIII. Organizar a distribuição de salas junto à Coordenação de Curso; 
XXIV. Solicitar atas de reuniões dos Núcleos/Colegiados/CPA; 
XXV. Seguir o calendário acadêmico da Faculdade e exigir o seu cumprimento pelos 

discentes; 
XXVI. Acompanhar e prover suporte às atividades promovidas pelos núcleos e 

coordenações de cursos; 
XXVII. Supervisionar os funcionários do atendimento acadêmico; 

XXVIII. Realizar atendimento, presencial e remotamente, a alunos e aos pais e/ou 
responsáveis; 

XXIX. Organizar o ensalamento/mapa de salas; 
XXX. Organizar a colação de grau junto à secretaria acadêmica; 

XXXI. Organizar a aplicação das provas de segunda chamada e contratação de fiscais 
para aplicação das provas; 

XXXII. Elaborar o calendário acadêmico junto à Secretaria e Superintendência Acadêmica; 
XXXIII. Exercer outras atribuições correlatas às funções pedagógicas ou que lhe sejam 

delegadas pelos órgãos superiores. 
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CAPÍTULO V 
DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO 
 

Art. 28. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso de graduação é responsável 
pelo processo de concepção, acompanhamento, consolidação e atualização do projeto 
pedagógico do curso.  
 
Art. 29. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I. Acompanhar a formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e 
consolidação; 

II. Contribuir para consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

a partir de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 
alinhadas com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação; 

IV. Levar a efeito processo de autoavaliação contínua do curso, inclusive a partir de 
resultado da autoavaliação institucional, as avaliações externas e do ENADE; 

V. Elaborar, observados os instrumentos de avaliação, os relatórios de adequação do 
corpo docente (em relação a titulação, regime de trabalho, experiência profissional 
e experiência de magistério superior), bem como de adequação das bibliografias 
básica e complementar e os estudos periódicos relativos ao número de vagas. 

 
Art. 30. O NDE dos cursos de graduação será constituído de: 

I. Coordenador do Curso, como seu presidente; 
II. No mínimo quatro professores pertencentes ao corpo docente do curso. 

 
Art. 31. Os critérios de constituição do NDE são os seguintes: 

I. Ser composto de, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica 
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

II. Atuar em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% 
em tempo integral. 

 
Parágrafo único. O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu presidente, 
duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente 
ou pela maioria dos demais membros. 

 
CAPÍTULO VI 

DO NÚCLEO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 
 
Art. 32. O Núcleo de Inclusão e Acessibilidade tem por finalidade discutir e encaminhar, à 
Diretoria, propostas de acesso e permanência de pessoas com deficiência na Faculdade 
Nova Roma, distribuídas em três eixos: 

I. Inclusão e Permanência: assistência estudantil específica para os alunos com 
deficiência e/ou necessidades educacionais especiais; 
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II. Acessibilidade Pedagógica e Curricular: projetos e programas que visem à 
promoção da acessibilidade ao currículo e às ações didáticas propostas no projeto 
pedagógico dos cursos; 

III. Acessibilidade Comunicacional e Informacional: promoção da acessibilidade à 
comunicação e à informação da instituição para a comunidade interna e externa;  

IV. Acessibilidade arquitetônica e atitudinal: previsão de constante aperfeiçoamento e 
melhoria das condições de acessibilidade plena. 

 
Parágrafo único. O funcionamento do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade será 
disciplinado por regulamento próprio. 
 

 
CAPÍTULO VII 

DA OUVIDORIA 
 
Art. 33. A Ouvidoria é um órgão de assessoramento aos alunos, principalmente no que 
concerne à sua comunicação com a comunidade acadêmica, visando ao aperfeiçoamento 
das ações institucionais da Faculdade.  
Parágrafo único. A Ouvidoria não tem caráter administrativo, executivo, judicativo ou 
deliberativo, exercendo papel mediador nas relações envolvendo as instâncias diretivas 
da Faculdade e a comunidade acadêmica. 
 
Art. 34. A Ouvidoria, com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de comunicação, 
atenderá por meio eletrônico e telefônico, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 22:00h, e 
atendimento presencial, de acordo com horário divulgado a cada semestre. 
 
Art. 35. A Ouvidoria terá até 7 dias úteis para responder aos contatos recebidos pelo 
canal eletrônico. Qualquer prazo que exceda esse limite deverá ser comunicado ao 
solicitante.  
Parágrafo único. A Ouvidoria não atenderá solicitações de documentos, informações ou 
qualquer tipo de pedido que não se relacione a sugestões, reclamações, críticas, 
recomendações, elogios ou denúncias.  

 
Art. 36. O Ouvidor da Faculdade Nova Roma será nomeado pela Direção e exercerá a 
função por um período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido. 
Parágrafo único. As mensagens eletrônicas enviadas serão processadas pela Ouvidoria 
que acionará o setor responsável, a fim de colher subsídios para resolução da pendência, 
quando for o caso, apurar denúncias ou obter informações para responder ao solicitante.  
 
Art. 37. A Ouvidoria gerará relatórios semestrais, com informação de quantidade e tipo de 
reclamações, denúncias, elogios, críticas ou sugestões, para integrar o relatório anual da 
CPA e o Plano de Ação decorrente do processo de Avaliação Institucional. 
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CAPÍTULO VIII 
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

Seção I - Da Secretaria Acadêmica 
 
Art. 38. A Secretaria Acadêmica é administrada por um Secretário indicado pela Diretoria. 
 
Art. 39. Compete à Secretaria Acadêmica: 

I. Organizar e manter atualizada a escrituração acadêmica; 
II. Organizar e manter o arquivo de modo a conservar em bom estado e em 

segurança os documentos acadêmicos; 
III. Manter rotinas e procedimentos atualizados em relação à legislação sobre ensino; 
IV. Redigir e publicar editais de chamada para inscrições, provas e outros; 
V. Escriturar fichas e outros documentos relativos à vida acadêmica de cada aluno; e 

VI. Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria. 
Parágrafo único. São adotados pela Instituição, para efeito de controle: 
I. Boletim de registro de notas e frequência; 
II. Fichas individuais para registro do aproveitamento acadêmico; e 
III. Diário de classe. 

 
Art. 40. Compete a(o) Secretária(o): 

I. Responder pelo funcionamento da Secretaria Acadêmica, prevendo, para tanto, os 
recursos humanos e materiais necessários antes de cada exercício; 

II. Realizar a escrituração acadêmica e o arquivamento dos documentos 
correspondentes, observando as regras vigentes relativas à classificação e guarda 
da documentação acadêmica; 

III. Coordenar e distribuir aos auxiliares as tarefas decorrentes dos encargos da 
Secretaria Acadêmica; 

IV. Elaborar, findo o exercício, relatórios a serem encaminhados às autoridades 
superiores, quando solicitados; 

V. Manter o bom relacionamento com o público, empresas, instituições educacionais, 
funcionários, professores e alunos; 

VI. Divulgar os cursos oferecidos pela Instituição; 
VII. Redigir e publicar editais de chamada para inscrições, provas e outros; 

VIII. Divulgar a relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo; 
IX. Registrar e controlar estágios curriculares; 
X. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais da Secretaria 

Acadêmica; 
XI. Organizar procedimentos das solenidades de formatura; e 

XII. Elaborar e encaminhar processo para registro de diplomas. 
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Seção II – Dos Setores Financeiro, Administativo e de Recursos 
Humanos 

 
 
Art. 41. O Setor Financeiro responde por todas as atividades financeiras da Instituição. 

 

Art. 42. Compete ao Setor Financeiro: 

I. Controlar a disponibilidade financeira, diariamente, através de extratos bancários e 
de mapas nos quais estejam registrados todos os movimentos de entrada e de 
saída de dinheiro; 

II. Organizar e manter atualizados todos os compromissos a pagar e a receber; 
III. Manter em dia a escrituração do livro caixa, providenciando diariamente o seu 

devido fechamento; 
IV. Providenciar o pagamento no prazo das despesas autorizadas, seja pela via 

eletrônica ou através de cheques nominais, com duas assinaturas credenciadas; e 
V. Organizar e manter sob controle rigoroso a cobrança das mensalidades dos alunos 

bem como de todos os demais haveres da Instituição. 
 

Art. 43. O Setor Administrativo é responsável pela gestão e execução das ações e 
políticas administrativas da Instituição. 

 
Art. 44. Compete ao Setor Administrativo: 

I. Operacionalizar a gestão e rotinas administrativas da Faculdade;  
II. Prover a manutenção do patrimônio da Faculdade; 

III. Manter na mais perfeita ordem, segurança e sob rigoroso controle e registro de 
todos os documentos administrativos; e 

IV. cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas da Diretoria. 
 

Art. 45. O Setor de Recursos Humanos é responsável pela fiel observância do contrato de 
trabalho, de acordo com as disposições legais a respeito. 

 

Art. 46. Compete ao Setor de Recursos Humanos: 

I. Recrutar, selecionar e admitir, de acordo com a CLT e normas definidas pela 
Diretoria, todo o pessoal docente e administrativo da Instituição; 

II. Cumprir e fazer cumprir as determinações da Diretoria, bem como as exigências da 
lei trabalhista, no que diz respeito, mas não se limitando a: horário de trabalho, 
controle de frequência e de férias, folha de pagamento, guias de recolhimento de 
impostos e demais encargos e obrigações trabalhistas; 

III. Orientar a assistência médico-odontológica e hospitalar, pela concessão de 
medicamentos, alimentação e condução;  

IV. Providenciar o levantamento dos dados para o pagamento mensal dos salários do 
pessoal docente e administrativo; 

V. Zelar pelo bom e normal funcionamento do serviço, mantendo em dia e em 
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segurança todo os documentos relativos à identificação de cada empregado; e 
VI. Providenciar a seleção e recrutamento dos candidatos a emprego na Instituição.  

 

Seção III - Da Inspeção 
 

Art. 47. A Faculdade Nova Roma fica sujeita às diretrizes de controle e inspeção em todas 
as suas atividades, bem como tem sua autonomia limitada na criação, modificação e 
encerramento de cursos de acordo com as normas e regulamentos vigentes. 

 

Art. 48. Os arquivos, escrituração, dependências ou instalações da Instituição estão 
sempre franqueados às autoridades competentes. 

 

TÍTULO III 
DO SISTEMA DE ORIENTAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 
DA BIBLIOTECA 

 
Art. 49. A Biblioteca da Faculdade Nova Roma tem por finalidade proporcionar acesso ao 
acervo bibliográfico, para o aluno, professor, funcionário, de acordo com regulamento 
próprio. 

 

Art. 50. Compete à Biblioteca: 

I. Estimular o hábito da leitura; 
II. Facilitar o acesso ao acervo bibliográfico; 

III. Zelar pelo acervo bibliográfico; 
IV. Manter o registro do acervo bibliográfico e divulgá-lo quando solicitado por outro 

setor; e 
V. Classificar a publicação segundo normas adotadas pela Instituição.  

 

 
TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA DO ENSINO 

 

Art. 51. A Faculdade Nova Roma tem por objetivo proporcionar uma formação integral, de 
caráter humanístico e profissional de cada educando através de cursos de graduação, de 
pós-graduação e sequenciais. 
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Seção I - Dos Cursos Mantidos 
 

Art. 52. São mantidos pela Instituição cursos de graduação, de pós-graduação lato ou 
stricto sensu, sequenciais e de extensão, devidamente autorizados na forma da legislação 
vigente. 

§ 1º Além da modalidade presencial, os cursos citados no caput poderão, observada a 
legislação vigente, ser ofertados na modalidade de educação à distância, desde que 
mediante prévio credenciamento institucional nesta modalidade. 
§ 2º A Faculdade disponibilizará aos interessados, antes do início de cada período letivo, 
os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, 
qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, e os demais 
aspectos necessários ao regular funcionamento das atividades educacionais, que serão 
amplamente divulgados entre a comunidade acadêmica, integrando o catálogo de cursos 
da Faculdade, nos termos da Lei. 

 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DOS CURSOS 

 

Seção I – Dos Cursos de Graduação 
 

Art. 53. Os currículos dos cursos de graduação oferecidos serão integrados por disciplinas 
e práticas com a seriação estabelecida, cargas horárias respectivas, duração total e 
prazos de integralização, formalizados com a observância dos termos seguintes:  

I. O currículo pleno corresponde ao desdobramento das matérias elencadas nas 
diretrizes curriculares, estabelecidas pelos órgãos oficiais competentes ou 
previstas em legislação específica, todas obrigatórias, e habilita a obtenção de 
diploma; e  

II. A duração mínima de cada curso, definida no respectivo projeto pedagógico, 
deverá observar o regramento legal aplicável, observadas as Diretrizes 
Curriculares pertinentes. 

 

Seção II – Da Pós-Graduação 
 

Art. 54. Os cursos de pós-graduação terão regulamentos próprios, aprovados pelo 
Conselho Administrativo Superior, observando o previsto no Plano de Desenvolvimento 
Institucional e obedecendo, para o seu funcionamento, ao disposto na legislação vigente. 
Parágrafo único. A coordenação de atividade didática dos cursos de pós-graduação será 
exercida por um Coordenador, designado pela Diretoria. 

 

Seção III – Do Aperfeiçoamento e Extensão 
 

Art. 55. A Faculdade Nova Roma manterá atividades de extensão cultural para a difusão 
de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de abrangência de seus cursos.  
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Parágrafo único. Mediante atividades de extensão, a Instituição contribuirá de modo direto 
e efetivo para a melhoria dos padrões técnicos e culturais da comunidade pernambucana 
e, quando possível, da nordestina, tendo sempre em vista o seu desenvolvimento sócio-
econômico. 

 
Art. 56. A Faculdade Nova Roma viabilizará a realização de cursos de extensão com a 
finalidade de: 

I. Colaborar no estudo, no equacionamento e no aprofundamento do compromisso 
social da Instituição; 

II. Assessorar tecnicamente instituições, órgãos públicos ou privados; 
III. Manter intercâmbio com outras instituições ligadas à educação e/ou tecnologia, 

com áreas de atuação afins às da Instituição; 
IV. Divulgar conhecimentos e técnicas de trabalho através de cursos ofertados à 

comunidade; e 
V. Atender às exigências do contínuo desenvolvimento tecnológico, do interesse e 

necessidades locais e regionais. 
 

CAPÍTULO III 
DOS CURRÍCULOS E PROGRAMAS 

 
Art. 57. Os currículos plenos dos cursos oferecidos pela Faculdade Nova Roma serão 
regidos pela legislação em vigor, estando de acordo com as orientações estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação ao aprovar as respectivas Diretrizes Curriculares e 
atenderão às necessidades da comunidade. 

 

Art. 58. Cada unidade curricular terá duração compatível com os programas de cada 
disciplina ou componente curricular, que devem conter detalhadamente todos os assuntos 
a serem lecionados. 

 

Art. 59. As práticas de laboratório terão duração compatível com os objetivos da diretriz 
curricular de cada curso, emitida pelo Ministério da Educação, e serão oferecidas aos 
alunos em número e sistema adequados aos objetivos de cada unidade curricular. 

 

Art. 60. Os Planos de Ensino deverão apresentar, em detalhes, a forma com que será 
desenvolvido o conteúdo das disciplinas. 

Parágrafo único. Os Planos de Ensino das disciplinas deverão conter, de acordo com a 
forma determinada pela Superintendência Acadêmica, no mínimo: 

I. O objetivo geral e os específicos da disciplina; 
II. Os pré-requisitos; 

III. A carga horária, em aulas teóricas e/ ou práticas; 
IV. Os conteúdos e objetivos; 
V. Os procedimentos de ensino, metodologias e práticas pedagógicas; 
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VI. A forma e o critério das avaliações; e 
VII. As referências bibliográficas. 

 

Art. 61. O conjunto de competências e habilidades dos docentes responsáveis por 
lecionar os módulos ou os programas das disciplinas, bem assim o conteúdo didático-
pedagógico das aulas, deverão ser revistos e alterados periodicamente para acompanhar 
a evolução científica e tecnológica e manter-se atualizado. 
 
§ 1o. As alterações nos currículos dos cursos serão propostas pelo Colegiado do Curso e 
aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior, de acordo com a legislação vigente. 
 
§ 2o. As alterações dos programas das disciplinas serão analisadas e aprovadas pelo 
Colegiado do Curso, desde que não caracterizem despesas financeiras, as quais devem 
ser aprovadas pela Diretoria da Faculdade. 
 
§ 3o. As alterações aprovadas nos termos dos §§1º e 2º, devidamente informadas no 
cadastro do sistema e-MEC, acompanhadas de documento de aprovação pelo CAS, 
somente entrarão em vigor no semestre letivo seguinte ao de sua aprovação. 
 
§ 4o. O aluno que em decorrência de reprovação ou trancamento vier a ser atingido pelas 
alterações deverá adequar-se obrigatoriamente a elas. 
 
 

TÍTULO V 
DO REGIME ACADÊMICO 

 

CAPÍTULO I 
DO ANO LETIVO 

 
Art. 62. O ano letivo, independente do ano civil, abrange, no mínimo, duzentos dias de 
trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em dois semestres regulares, não computados os 
dias reservados aos exames finais, conforme estabelecido na legislação específica.  
 
§1º. Trabalho acadêmico efetivo é o conjunto de atividades, exercícios e tarefas para 
aprofundamento ou aplicação de estudos, como aulas propriamente ditas, estágios, 
prática profissional, trabalho de campo, dissertação, participação em programas de 
extensão ou de pesquisa e monografias de curso, sujeitos ao controle de frequência e 
aproveitamento. 
 
§2º. O ano letivo prolongar-se-á, sempre que necessário, para que se completem os dias 
letivos previstos, bem como para o cumprimento dos conteúdos programáticos e das 
cargas horárias estabelecidas nos projetos de ensino das disciplinas e dos módulos.  
 
§3º. Durante e/ou entre os semestres letivos regulares, poderão ser executados 
programas de ensino curriculares ou extracurriculares, programas de ensino e extensão, 
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objetivando a utilização dos recursos materiais e humanos disponíveis, respeitadas todas 
as condições constantes deste Regimento.  

 

Art. 63. As atividades da Faculdade Nova Roma são escalonadas em calendário 
acadêmico, do qual constará, pelo menos, o início e o encerramento dos períodos de 
matrícula, dos períodos letivos e, nestes, dos períodos de exames, além dos prazos para 
trancamento, pedidos de aproveitamento de estudos e adoção de regime de 
compensação por motivos religiosos. 

 
Art. 64. A Faculdade Nova Roma, antes do início de cada ano letivo, informará os 
programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, 
qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, nos termos da 
Lei. 

 

Seção I - Do Calendário Acadêmico 
 

Art. 65. O Calendário Acadêmico será definido e elaborado pelas Coordenações 
Pedagógicas e Coordenações de Curso com a anuência da Superintendência Acadêmica 
e aprovado pelo Conselho Administrativo Superior. 

 

Art. 66. Constarão do Calendário Acadêmico, no mínimo: 

I. As datas de início e término dos períodos letivos; 
II. Os períodos para matrícula; 

III. Os limites para inscrição, trancamento ou matrícula nas disciplinas; 
IV. Os períodos para realização das provas regulares e as de segunda chamada; 
V. Os períodos dos exames finais, quando houver; 

VI. Os dias letivos e feriados; 
VII. Os recessos acadêmicos; e 

VIII. Os períodos de férias acadêmicas. 
 

CAPÍTULO II 
DA ADMISSÃO AOS CURSOS 

 
Art. 67. A admissão aos cursos ministrados na Instituição será realizada segundo normas 
aprovadas pelo Conselho Administrativo Superior, atendido o que dispuser este 
Regimento e legislação vigente. 

 

Art. 68. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual deverão 
constar, no mínimo, as seguintes informações: denominação e habilitações de cada 
curso; ato autorizativo de cada curso, com respectivo ato legal publicado no Diário Oficial 
da União; número de vagas autorizadas; turno de funcionamento; número de alunos por 
turma; local de funcionamento de cada curso; normas de acesso contendo os prazos de 



  

24 

 

inscrição, a relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo 
escolar, os critérios de classificação e desempate; o prazo de validade do processo 
seletivo; e demais informações úteis. 

§1º. A divulgação do edital seguirá as normas da legislação vigente, podendo ser feita de 
forma resumida, indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as demais 
informações, incluindo o catálogo institucional. 
 
§2º. Os critérios e normas de seleção e admissão devem levar em conta os seus efeitos 
sobre a orientação do ensino médio e a articulação com os órgãos normativos dos 
sistemas de ensino. 

 
Art. 69. Quando o número de candidatos classificados não preencher as vagas constantes 
do Edital do Processo Seletivo fixadas pela Instituição, poderá ser aberto novo processo, 
desde que haja prévia autorização da Diretoria. 
Parágrafo único. As vagas remanescentes poderão ser preenchidas por portadores de 
diploma de nível superior devidamente registrado pelo Ministério da Educação ou 
mediante processo de transferência voluntária. 

 
Art. 70. O Processo Seletivo só terá validade para o período ou períodos letivos 
expressamente referidos no edital de sua convocação. 

 

CAPÍTULO III 
DA MATRÍCULA 

 

Art. 71. A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade Nova 
Roma, realizar-se-á na Secretaria Acadêmica, em prazos estabelecidos no Calendário 
Acadêmico, instruído o requerimento com a seguinte documentação:  
 

I. certificado ou diploma de curso do ensino médio, ou equivalente, bem como cópia 
do histórico escolar (cópias autenticadas);  

II. prova de quitação com o serviço militar, quando do sexo masculino, e obrigações 
eleitorais (cópias);  

III. comprovante de pagamento da primeira mensalidade do curso;  
IV. Cópia do RG ou CNH e do CPF;  
V. Certidão de nascimento ou casamento (cópia);  

VI. Comprovante de residência (cópia); 
VII. 1 (uma) foto 3X4; 

VIII. contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo 
candidato, ou por seu responsável, no caso de menor de 18 (dezoito) anos.  

 
§1º. No caso de diplomado em curso de graduação será exigida a apresentação do 
diploma registrado de curso reconhecido, devidamente, acompanhado de 2 (duas) cópias 
autenticadas, em substituição ao documento previsto no item I.  
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§2º. No caso de alunos estrangeiros a documentação deverá atender à legislação vigente. 
 
§3º. O candidato classificado no Processo Seletivo, desde que apresentada toda 
documentação exigida, será matriculado, automaticamente, em todas as disciplinas do 
primeiro período do Curso. 

 

Art. 72. A matrícula deverá ser renovada semestralmente, nos prazos estabelecidos no 
Calendário Acadêmico, observando-se a compatibilidade de horário das aulas para evitar 
o choque de disciplinas.  
 
§1º. O requerimento da renovação de matrícula será instruído com o comprovante de 
pagamento da mensalidade ou isenção da respectiva mensalidade, nos casos previstos 
de alunos contemplados nos programas FIES 100% e PROUNI 100%; 

 
§2º. A não renovação da matrícula implica abandono do curso e a desvinculação do aluno 
da Faculdade Nova Roma, conforme dispõe o Capítulo IV do presente Regimento. 

 

Art. 73. Se o aluno não logrou aprovação em alguma disciplina, restará impedido de 
efetuar a matrícula na(s) disciplina(s) cujo pré-requisito não tenha sido cumprido. 
 
Parágrafo único. A quebra de pré-requisito somente poderá ser autorizada pela 
coordenação de curso, após solicitação do discente mediante requerimento específico.  

 

Art. 74. A fim de garantir o fluxo regular do curso poderão ser ofertadas turmas especiais 
nos períodos de férias e/ou finais de semana, nas disciplinas em que houver alunos 
interessados em cursá-las. 

 

Art. 75. O número mínimo e máximo de disciplinas ou aulas semanais que o aluno poderá 
cursar quando matriculado está relacionado à carga horária prevista no Projeto 
Pedagógico do curso.  

 
Art. 76. A possibilidade de matrícula fora do período previsto em Calendário Acadêmico 
somente poderá ser autorizada pelo Superintendente Acadêmico, através de 
requerimento próprio que justifique o fato. 

 
Art. 77. O requerimento apresentado pelo aluno para a matrícula ou a sua renovação se 
constitui na aceitação de todas as condições previstas neste Regimento, das quais deverá 
tomar conhecimento. O Regimento encontra-se disponível no site da Faculdade e em 
locais de grande fluxo de pessoas na instituição de ensino. 

 

CAPÍTULO IV 
DO TRANCAMENTO, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA, 
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TRANSFERÊNCIA E ABANDONO DE CURSO 

 
Art. 78. O trancamento de matrícula, ato pelo qual o aluno suspende o regular andamento 
do Curso mantendo o direito à renovação da matrícula, pode ser requerido nos prazos 
fixados no Calendário Acadêmico, através de pedido escrito do aluno, justificando as 
razões que determinaram tal solicitação.  
 
Art. 79. O trancamento de matrícula é concedido pelo Superintendente Acadêmico, 
obedecendo aos seguintes critérios: 

I. Aluno poderá trancar a matrícula por até 2 (dois) semestres consecutivos ou 
alternados; 

II. O trancamento só é concedido ao aluno que estiver em dia com as obrigações 
financeiras perante a Instituição; 

III. O período de trancamento será sempre computado para fins de aferição do prazo 
máximo de integralização do curso ao qual o aluno estiver vinculado. 

 
§1º. O aluno não poderá trancar a matrícula durante o primeiro semestre do curso; 
 
Art. 80. O aluno que efetuar o trancamento de matrícula, ao reabri-la, terá que cursar as 
disciplinas do currículo em vigor, e, ainda, aquelas que, a critério do Coordenador do 
Curso, segundo orientações do Colegiado de Curso, hajam mudado essencialmente o 
conteúdo. 
 
Art. 81. O cancelamento de matrícula poderá ser requerido a qualquer tempo, através de 
requerimento junto à Secretaria Acadêmica da instituição, e o aluno deverá arcar com 
todos os ônus e encargos contratuais decorrentes da rescisão contratual. 

Art. 82. O cancelamento da matrícula poderá ocorrer, ainda, quando o estudante deixar 
de efetuar a renovação de matrícula nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico 
ou por determinação da Instituição, nos casos de aplicação das sanções previstas no 
regime disciplinar neste regimento delineadas. 

Art. 83. A qualquer tempo, a requerimento do interessado, a Faculdade concede 
transferência a aluno regular nela matriculado. 
 
§1º. A transferência de alunos regulares será concedida a qualquer tempo, sem restrição 
em razão de inadimplência, existência de processo disciplinar em trâmite ou mesmo em 
função de estar enquadrado no primeiro ou último período do curso. 
 
§2º. A Secretaria Acadêmica poderá, a requerimento do aluno, expedir certidão dos 
estudos realizados até a data da perda do vínculo com o curso e a Faculdade. 

 
Art. 84. O aproveitamento de estudos pode ser concedido a qualquer aluno, mediante 
análise de seu histórico escolar e programas cursados com êxito, na forma prevista pelo 
CAS. 
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Art. 85. A Instituição aceitará a transferência do aluno oriundo de outra instituição de 
ensino, nacional ou estrangeira, para curso da mesma área ou afim, mediante adaptação 
ou complementação de estudos, realizadas de acordo com as normas do Conselho 
Nacional de Educação e parecer do Coordenador do Curso. 
 
§1o. A concessão de transferência está condicionada à existência de vagas no curso de 
interesse. 
 
§2o. Os pedidos de transferência dependem de parecer favorável do Coordenador do 
Curso e o ingresso do requerente estará condicionado ao cumprimento do Calendário 
Acadêmico e deste Regimento. 
 
§3º. A transferência será indeferida caso o candidato já tenha cumprido mais de 75% da 
carga horária do curso. 
 
§4º. Quando o número de candidatos à transferência for superior ao de vagas, o 
preenchimento destas se fará segundo critérios de seleção estabelecidos pelo Conselho 
Administrativo Superior. 
 
§5º. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. 

 

Art. 86. O aluno transferido ou solicitante de aproveitamento de estudos está sujeito às 
adaptações curriculares que se fizerem necessárias referentes às disciplinas ou unidades 
curriculares realizadas, bem assim à aprovação no curso de origem. 
 
Parágrafo único. O aproveitamento e as adaptações serão, respectivamente, concedido e 
determinadas pela Coordenação de Curso, observadas as seguintes e demais normas da 
legislação pertinente: 

I. a disciplina ou unidade curricular solicitada para aproveitamento de estudos deverá 
ter sido cursada em instituição de ensino superior devidamente credenciada pelo 
Ministério da Educação e em curso com oferta regular; 

II. para análise de aproveitamento de estudos de disciplinas ou unidades curriculares 
cursadas em outra instituição de ensino superior, é necessária a apresentação do 
histórico escolar original, emitido pela instituição de origem, em que conste nota e 
carga horária da disciplina, devidamente acompanhada do programa da disciplina 
ou componente curricular; 

III. para integralização do curso exige-se carga horária total não inferior à prevista no 
currículo do curso, bem como o cumprimento regular de todas as disciplinas e 
atividades; e 

IV. as disciplinas resultantes dos conteúdos obrigatórios das diretrizes curriculares em 
que o aluno houver sido aprovado no curso de origem somente  serão 
reconhecidas se houver similaridade de carga horária e conteúdo, bem como de 
atualidade deste, atribuindo-se-lhes as notas e carga horária obtidas no 
estabelecimento de origem.  
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Art. 87. A transferência depois de iniciado o período letivo será excepcional e serão 
consideradas a frequência e notas de trabalhos acadêmicos do estabelecimento de 
origem, com as adaptações necessárias, quando for o caso. 

 
Art. 88. Os alunos que desejarem mudar de curso deverão requerer a mudança dentro 
dos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, ficando sujeitos à existência de 
vagas. 

 

Art. 89. A transferência de turno se processará normalmente, através de pedido escrito do 
aluno, levando-se em conta os créditos ou competências e habilidades já conquistadas, 
respeitada a disponibilidade de vagas, arcando o candidato com o ônus que porventura 
possa advir do fato. 

 
Art. 90. O abandono de curso ocorre quando o aluno deixa de renovar ou trancar a 
matrícula para o semestre subsequente ao que estava cursando, o que configura o 
cancelamento do vínculo com a instituição de ensino. 
 
§1º. Para retorno ao curso de origem o aluno deverá protocolar solicitação, junto à 
secretaria acadêmica, com as devidas justificativas nos prazos estipulados pelo 
calendário acadêmico. 
 
§2º. O pedido de rematrícula será analisado pela superintendência acadêmica da 
instituição, que deferirá ou indeferirá o pedido. 
 
§3º. O aluno que retornar ao curso nas condições supracitadas deverá adaptar-se à 
estrutura curricular em vigor e concluir o curso no prazo regimental. 
 
Art. 91. Quando da ocorrência de vagas, poderá ser concedida matrícula avulsa em 
disciplinas ou unidades curriculares de curso a alunos que demonstrarem capacidade de 
cursá-las com proveito, após processo seletivo prévio. 

 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 
Art. 92. O rendimento acadêmico para promoção do aluno será obtido através de: 

I. Verificação da frequência; 
II. Avaliações quantitativas e qualitativas efetuadas pelo professor; e 

III. Exames finais quando couber. 
 

Art. 93. O aproveitamento de estudos ou de competências por alunos que já realizaram 
cursos de graduação será analisado pelas coordenações de curso, segundo critérios 
estabelecidos pela legislação vigente, e respeitando: 

I. Equivalência de 75% da carga horária; e 
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II. Compatibilidade de 75% do conteúdo. 
 

 

Seção I – Da frequência 
 

Art. 94. A frequência é obrigatória para todos os alunos, observado o limite mínimo de 
75% (setenta e cinco por cento) de presença em cada disciplina, dependendo do regime 
de matrícula de cada curso, salvo os casos de dispensas amparadas na legislação 
vigente. 

 

Art. 95. Não existe abono de faltas, entretanto são previstos três casos específicos em 
que o aluno, mediante preenchimento de requerimento e anexando a comprovação 
pertinente, poderá solicitar o benefício do regime especial, desde que o faça até (05) 
cinco dias úteis após o acontecimento, a saber: 
 

I. Discente militar em formação da reserva que esteja obrigado a faltar a suas 
atividades civis por força do exercício ou manobras, ou reservista que seja 
chamado para fins de exercício de apresentação das reservas, ou cerimônia cívica 
do Dia do Reservista, tem suas faltas abonadas para todos os efeitos, bem como o 
oficial ou aspirante a oficial da reserva convocado para o Serviço Ativo que for 
aluno de estabelecimento de ensino superior, que terá justificadas as faltas às 
aulas e trabalhos escolares durante esse período, desde que apresente o devido 
comprovante; 

II. Aluna gestante; ou 
III. Discente com doença infecto-contagiosa. 

 
§1º. O tratamento excepcional para tais alunos autoriza a compensação da ausência às 
aulas por exercícios domiciliares realizados durante o período de afastamento, com 
acompanhamento remoto do discente, respeitando a compatibilidade com seu estado de 
saúde e dentro das possibilidades sugeridas pelo estabelecimento, não sendo aplicável 
às atividades práticas e às avaliações. 
 
§2º. O tratamento excepcional poderá ser extendido excepcionalmente a discentes com 
causa comprovada de mobilidade reduzida após endosso do coordenador de curso. 

 

Seção II – Da Avaliação Discente 
 

Art. 96. A avaliação deve se caracterizar como uma ferramenta formativa além de 
normativa, possuindo a função de diagnosticar o processo de ensino e aprendizagem, 
com o objetivo de direcionaro planejamento e ensino, visando estimular o avanço do 
conhecimento e da formação. 
 
Art. 97. O papel do professor na avaliação escolar deve ser o de um agente facilitador, 
tendo como princípio básico entender que os acertos, os erros, as dificuldades, as 
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dúvidas e o contexto social e econômico que os alunos apresentam são evidências 
significativas de como ele interage com a apropriação do conhecimento. 

 

Art. 98. A verificação do rendimento acadêmico será feita através de testes, provas, 
trabalhos e outros meios que permitam avaliar o progresso do aluno e o esforço 
dispensado no processo de aprendizagem, nos termos das normas expedidas pelo 
Conselho Administrativo Superior – CAS.  
 
§1º. Durante o semestre letivo, cada aluno receberá 2 (duas) Notas Parciais (P1 e P2), na 
primeira e segunda unidade respectivamente, resultantes das avaliações e trabalhos 
acadêmicos atribuídos pelo professor. Existirá apenas uma Prova Substitutiva ou 
Complementar (PS) no Período.  
 
§2º. A P1 poderá contemplar outras avaliações como, por exemplo, trabalhos de 
pesquisa, exercícios, trabalhos extraclasse, participação em sala de aula, projetos (em 
grupo) interdisciplinares e outros. A P2 será exclusivamente composta, por uma única 
avaliação. O cálculo da média das avaliações do semestre (MS) será efetuado da 
seguinte maneira: 

− P1 (peso 40%) – Avaliação a ser aplicada na 1ª Unidade. 
− P2 (peso 60%) – Avaliação a ser aplicada na 2ª Unidade. 
− 2ª chamada (peso 40%) – Avaliação exclusiva para alunos que não realizaram a 

P1. 
− PS – Prova substitutiva e final. 

a) Aprovação por Média: Média ≥ 7,0 
Média do Semestre (MS) = P1 (40%) + P2 (60%); 

b) Condição para realizar a PS: 4,0 ≤ Média < 7,0 
O discente que tiver realizado a P1 ou 2ª chamada e faltar a P2 estará habilitado a 
realizar a PS que irá figurar como Prova Substitutiva e Prova Final, considerando a 
nota obtida para avaliação P2 e PS; 

c) Aprovação por Média Final (após PS): Média Final ≥ 5,0 
Média Final (MF) = MS + PS; 
               2 

d) A nota da PS não poderá ser inferior a 5,0. Caso o discente obtenha nota inferior a 5,0 
na PS, o mesmo estará automaticamente reprovado, não se aplicando a ele o cálculo 
existente para Média Final; 

e) O aluno que faltar a P1, 2ª chamada e P2 estará automaticamente reprovado; 
f) O aluno que faltar a P1 e 2ª chamada deverá realizar a prova P2 e obter média de 

acordo com a alínea “b” acima. 
 
§3º. As notas parciais possuem peso diferente, da seguinte forma: P1 (peso 40%) e a P2 
(peso 60%). 

 
Art. 99. O rendimento verificado nas atividades de cada disciplina, área de estudo ou 
atividade dará origem à nota, que será atribuída segundo a variação de zero (0,0) a dez 
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(10,0), podendo ser fracionada até décimos. 

 
Art. 100. É facultado ao aluno o direito de pedido de revisão de prova. 
 
§1º. O prazo previsto para o pedido de revisão de prova é de 05 (cinco) dias corridos da 
data de divulgação da nota pelo professor.  
 
§2º. A revisão, em primeira instância, será efetuada pelo professor titular da disciplina. 
Caso o aluno não concorde com a revisão realizada, poderá requerer banca no prazo de 
05 (cinco) dias corridos. 
 
§3º. A banca será formada por 03 (três) docentes do curso, mediante pagamento de nova 
taxa estipulada pela instituição, para que em segunda instância seja revista a prova.  
 
§4º. O aluno não terá direito ao pedido de revisão caso a prova esteja escrita, ainda que 
parcialmente, à lápis. 

 

Seção III - Da 2ª Chamada 
 

Art. 101. A 2a (segunda) chamada será concedida ao aluno que por força maior não 
compareceu a alguma avaliação de 1a (primeira) chamada da P1. 
 
§1º. Os critérios para concessão e aplicação da avaliação em 2a (segunda) chamada 
serão estabelecidos pela Superintendência Acadêmica. 
 
§2º. A prova de segunda chamada será solicitada via requerimento, respeitando o prazo 
previsto no calendário acadêmico para tanto, e está sujeita à cobrança de taxa. 
 
§3º. A PS (prova substitutiva e final) funciona como segunda chamada caso o discente 
não realize a P2. 
 
§4º. Não haverá 2a (segunda) chamada para o Exame Final. 

 

Seção IV - Do Aproveitamento Discente Extraordinário 
 

Art. 102. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 
por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por uma 
banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de 
acordo com as normas da legislação vigente. 
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CAPÍTULO VI 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 103. O estágio é o período destinado a propiciar ao aluno a complementação do 
processo ensino/aprendizagem em termos de experiência prática na linha da habilitação 
profissional escolhida. 
 
Parágrafo único. O estágio deverá ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em 
conformidade com os currículos e programas de ensino e será desenvolvido em 
empresas, junto à comunidade e na própria faculdade através de laboratórios especiais, 
sob orientação e acompanhamento da Coordenação de Curso e dos orientadores por ele 
indicados. 

 
Art. 104. Os critérios e a forma de realização do estágio serão definidos no Projeto 
Pedagógico do Curso, atendida a legislação própria. 

 

CAPÍTULO VII 
DOS GRAUS, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 

Art. 105. A Instituição conferirá os seguintes diplomas e certificados: 

I. Diploma de graduação; 
II. Diploma de pós-graduação stricto sensu; 

III. Certificado de pós-graduação lato sensu; e 
IV. Certificado aos que concluírem cursos de extensão. 

 
Art. 106. A Colação de Grau é ato oficial da Instituição e será realizada em sessão solene 
e pública, em dia e horário previamente fixados. 

 
§ 1o. Ao colar grau, os alunos dos cursos de graduação prestarão juramento na forma 
preestabelecida pela Instituição. O aluno só poderá colar grau se tiver cumprido todas as 
exigências curriculares aplicáveis ao curso, que incluem: aprovação nas disciplinas, 
realização de atividades complementares, realização de estágio supervisionado, 
elaboração do TCC e ENADE. 
 
§ 2o O aluno que apresentar qualquer tipo de pendência acadêmica está impedido de 
colar grau e, dessa forma, não participará da solenidade, nem mesmo simbolicamente. 
 
§ 3o O concluinte deverá solicitar a colação de grau por meio de requerimento próprio. A 
Secretaria Geral avaliará o cumprimento dos requisitos e a aptidão para a colação de 
grau. 

 
§ 4o É possível a colação de grau em gabinete para alunos que não tenham recebido o 
grau no ato solene e coletivo, lavrando-se, deste ato, termo subscrito pelo Secretário e 
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pelo Superintendente Acadêmico. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA PESQUISA 

 
Art. 107. A Instituição incentivará a pesquisa através de: 

I. Grupos de Estudo, organizados e liderados pelos docentes que tiverem interesse; 
II. Concessão de auxílio para execução de projetos específicos; 

III. Organização da revista eletrônica; 
IV. Divulgação dos resultados das pesquisas realizadas; e 
V. Promoção de congressos, simpósios e seminários para estudos e debates de 

temas científicos, bem como a participação em iniciativas semelhantes de outras 
instituições. 
 

TÍTULO VI 
DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 
DO CORPO DOCENTE 

 
Art. 108. O corpo docente é constituído por todos os professores permanentes da 
Faculdade. 

Art. 109. Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo a legislação 
trabalhista. 

Parágrafo único. A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade 
pode dispor do concurso de professores visitantes ou colaboradores, aos quais ficam 
resguardados os direitos e deveres da legislação trabalhista. 

 
Art. 110. A admissão de professor é feita mediante seleção procedida pela coordenação 
do curso a que pertença a disciplina ou unidade curricular e homologada pela 
Superintendência Acadêmica, observados os seguintes critérios: 

I. além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos acadêmicos, 
científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina ou unidade 
curricular a ser por ele lecionada; e 

II. o diploma de graduação e de pós-graduação, correspondente a curso que inclua, 
em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser 
lecionada. 

Parágrafo único. Os demais critérios são fixados pelo CAS, ouvida a Mantenedora. 
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Art. 111. São deveres dos Professores: 

I. Auxiliar e facilitar no aprendizado das disciplinas em geral, cumprindo este 
Regimento e fazendo-o cumprir pelos alunos; 

II. Cumprir e fazer cumprir o programa estabelecido com as instruções vigentes; 
III. Verificar a presença dos alunos, anotando as faltas no diário de classe; 
IV. Registrar no diário de classe a matéria lecionada, aproveitamento dos alunos e 

demais ocorrências; 
V. Tomar parte em bancas examinadoras; 

VI. Auxiliar na escolha os livros didáticos a serem utilizados indicando-os à biblioteca e 
providenciar a confecção de apostilas; 

VII. Propor à coordenação a aquisição de livros e material didático necessário ao seu 
trabalho acadêmico; 

VIII. Utilizar métodos dinâmicos de ensino com uso de recursos audiovisuais e 
eletrônicos, sempre que necessários; 

IX. Atuar na formação para a cidadania dos alunos, conforme previsto no padrão de 
postura do professor estabelecido pela Faculdade; 

X. Comparecer, no tempo e modo devidos, às atividades previstas nas unidades 
curriculares sob sua responsabilidade, a solenidades diversas, assim como às 
reuniões de caráter educacional, cultural e tecnológico, programadas pela 
Faculdade; 

XI. Participar das reuniões do corpo docente; 
XII. Obedecer, rigorosamente, aos horários de começo e término das aulas, bem como 

a outros fixados pela Faculdade; 
XIII. Comunicar, com antecedência, eventuais faltas; 
XIV. Manter, com os colegas, espírito de colaboração e solidariedade; 
XV. Atuar na formação do educando, motivando a que todos participem das aulas e 

demais atividades; 
XVI. Verificar o aproveitamento dos alunos através de provas, testes, pesquisas e 

trabalhos; 
XVII. Manter, no desempenho do seu trabalho, boa apresentação pessoal; 

XVIII. Zelar pelo patrimônio da Faculdade, comunicando qualquer avaria ou dano; 
XIX. Substituir professores na ausência destes; 
XX. Elaborar, no prazo determinado pela coordenação, o plano de ensino, cronograma 

e material didático das aulas; 
XXI. Participar dos colegiados de curso, quando convocado; 

XXII. Empenhar-se em conhecer a relação da sua disciplina com o curso e a formação 
do profissional conforme perfil profissiográfico definido no projeto do curso; 

XXIII. Organizar, arquivar e disponibilizar para a Instituição o material didático da unidade 
curricular que ministra; 

XXIV. Firmar com o aluno, no início do período letivo, contrato pedagógico para o 
cumprimento dos objetivos da unidade curricular e o horário e local de atendimento 
extra-classe dos orientandos de trabalho de conclusão de curso; e 

XXV. Exercer outras atividades sob sua responsabilidade. 
 
Parágrafo único. É obrigatória a frequência dos professores nas atividades acadêmicas, 
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observado o Calendário Acadêmico.  
 

Art. 112. Os professores, além dos direitos que lhes são assegurados pela legislação 
trabalhista, combinada com a legislação educacional, terão assegurados os seguintes 
direitos: 

I. Requisitar, com a devida antecedência, o material didático que julgar necessário às 
aulas; 

II. Utilizar, dentro dos critérios estabelecidos pela Instituição, as dependências e 
instalações necessárias ao exercício de suas funções; 

III. opinar sobre programas e sua execução, planos de curso, técnicas e métodos 
utilizados e adoção do livro didático; 

IV. propor medidas à Instituição que objetivem o aprimoramento de métodos de 
ensino, de avaliação, de administração e de disciplina; e 

V. exigir tratamento e respeito condignos e compatíveis com sua missão de educador. 
 

CAPÍTULO II 
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 

 

Art. 113. O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não 
docentes, tem a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao 
normal funcionamento das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

 
Art. 114. A Faculdade zela pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 
trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de 
aperfeiçoamento técnico-profissional a seus empregados. 

 
Art. 115. Os servidores não-docentes são contratados sob o regime da legislação 
trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto neste Regimento, nos atos constitutivos 
da Mantenedora e nas demais normas expedidas pelos órgãos da administração superior 
da Faculdade. 

 
CAPÍTULO III 

DO CORPO DISCENTE 
 

Art. 116. O Corpo Discente é constituído pelos alunos regularmente matriculados nos 
cursos mantidos pela Instituição. 

 
Art. 117. São obrigações do aluno: 

I. respeitar as recomendações e a autoridade da Diretoria, da Superintendência 
Acadêmica, das Coordenações, dos professores e funcionários da Instituição; 

II. tratar os colegas com cortesia, amizade e urbanidade; 
III. ser assíduo, dedicado e pontual no cumprimento dos trabalhos acadêmicos; 
IV. comparecer a todas as atividades educacionais complementares programadas pela 
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Instituição; 
V. zelar pela conservação e segurança das dependências, das instalações, móveis, 

utensílios, equipamentos, ferramentas e material; 
VI. comunicar ao responsável imediato qualquer dano ou avaria notado em bem 

patrimonial da Faculdade; 
VII. responder pelos danos ou avarias causadas a esses bens por dolo ou culpa 

(negligência, imprudência, imperícia ou omissão); e 
VIII. respeitar e cumprir o presente Regimento. 

 

Art. 118. São Direitos do Aluno: 

I. ser tratado com respeito, atenção e urbanidade por todos que compõem a 
Instituição, bem como por seus colegas; 

II. apresentar sugestões à Instituição, através da CPA ou da respectiva coordenação 
do curso; 

III. utilizar-se das instalações e dependências da Instituição quando necessário, 
acompanhado por um professor ou funcionário; 

IV. tomar conhecimento das notas e da sua frequência; e 
V. expor à instância cabível os problemas de qualquer natureza que prejudiquem as 

atividades discentes. 
 

Art. 119. Estará sujeito a penas disciplinares definidas pelo Conselho Disciplinar o aluno 
que desrespeitar algum professor ou funcionário ou desobedecer às determinações legais 
e regimentais, transgredindo a ordem nos recintos da Instituição ou causando danos ao 
patrimônio da mesma. 

 

Seção I – Da Monitoria 
 
Art. 120. A monitoria objetiva o aproveitamento de alunos que demonstrem 
conhecimentos técnicos e científicos e apresentem atributos didáticos e culturais 
compatíveis com a função. 
Parágrafo único. A seleção, admissão e avaliação de desempenho do monitor dar-se-á 
através dos critérios estabelecidos em regulamento próprio. 

 

 
TÍTULO VII - DO REGIME DISCIPLINAR 

 
CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR GERAL 

 
Art. 121. O ato de matrícula de aluno ou de investidura de profissional em cargo ou função 
docente ou técnico-administrativa importa em compromisso formal de respeito aos 
princípios éticos que regem a Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas contidas na 
legislação de ensino, neste Regimento e baixadas pelos órgãos competentes e pelas 
autoridades que deles emanam. 
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Art. 122. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o 
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

 
§ 1º Na aplicação das sanções disciplinares é considerada a gravidade da infração, à 
vista dos seguintes elementos: 

a) primariedade do infrator; 
b) dolo ou culpa; e 
c) valor do bem moral, cultural ou material atingido. 

 
§ 2º Ao acusado é sempre assegurado o direito à ampla defesa. 
 
§ 3º A aplicação a aluno, docente ou pessoal não-docente de penalidade que implique 
afastamento temporário ou definitivo das atividades acadêmicas será precedida de 
processo disciplinar instaurado pelo Diretor Geral. 
§ 4º Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, estará o infrator obrigado a 
indenizá-la, sem prejuízo da sanção disciplinar aplicável. 
 
Art. 123. Os membros da comunidade acadêmica devem cooperar ativamente para o 
cumprimento da legislação educacional e deste Regimento, contribuindo para a 
manutenção da ordem disciplinar da Faculdade. 

 
CAPÍTULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 
Art. 124. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades 
disciplinares: 

I. advertência, oral e sigilosa, por negligência no exercício da função de docente; 
II. suspensão, no caso de dolo ou culpa, na falta de cumprimento dos deveres, bem 

como na reincidência em falta punida com repreensão; e 
III. dispensa por: 

a) incompetência didático-científica; 
b) ausência a 25% (vinte e cinco por cento) ou mais das aulas e exercícios 

programados; 
c) descumprimento do programa da disciplina ou unidade curricular a seu cargo; 
d) desídia no desempenho das respectivas atribuições; 
e) prática de ato incompatível com a ética, a moral e os bons costumes; 
f) reincidência nas faltas previstas no item II deste artigo; 
g) faltas previstas na legislação pertinente. 

Parágrafo único. São competentes para aplicação das penalidades: 

I. de advertência, o Coordenador do Curso; 
II. de suspensão, o Superintente Acadêmico; e 

III. de dispensa de professor ou pessoal não-docente, a Mantenedora, por proposta do 
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Diretor Geral. 

 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 
Art. 125. Os discentes ficam sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I. advertência; 
II. suspensão; e 

III. desligamento. 

 
Parágrafo único. A pena de suspensão implica na consignação de ausência do aluno 
durante o período em que perdurar a punição, ficando impedido de frequentar as 
dependências da Faculdade. 
 
Art. 126. Na aplicação de sanções disciplinares, são considerados os seguintes 
elementos: 

I. primariedade do infrator; 
II. dolo ou culpa; e 

III. valor e utilidade de bens atingidos. 

 
Parágrafo único. Conforme a gravidade da infração, as penas de suspensão e 
desligamento podem ser aplicadas independentemente da primariedade do infrator. 

 
Art. 127. São competentes para aplicação das penalidades: 

I. de advertência, o Coordenador do Curso; e 
II. de suspensão e desligamento, o Superintendente Acadêmico; 

 
§ 1º A aplicação de sanção que implique em desligamento das atividades acadêmicas é 
precedida de processo disciplinar. 
 
§ 2º A comissão de processo é formada de, no mínimo, três membros da comunidade 
acadêmica, sendo dois professores e um servidor não-docente, designados pelo 
Superintendente Acadêmico. 
 
§ 3º A autoridade competente para a imposição de penalidade pode agir pelo critério da 
verdade sabida, nos casos em que o membro do corpo discente tiver sido apanhado em 
flagrante pelo seu professor ou outro superior hierárquico, na prática de falta disciplinar e 
desde que a pena a ser aplicada seja de advertência ou suspensão. 

 
Art. 128. O registro das sanções previstas neste Regimento será cancelado se, no prazo 
de um ano de sua aplicação, o discente não tiver incorrido em reincidência. 
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Art. 129. As penas previstas neste Regimento são aplicadas da forma seguinte: 

I. advertência, na presença de duas testemunhas: 
a) por desrespeito a qualquer membro da administração da Faculdade ou da 

Mantenedora; 
b) por perturbação da ordem no recinto da Faculdade; 
c) por desobediência às determinações de qualquer membro do corpo docente ou da 

administração da Faculdade; 
d) por prejuízo material ao patrimônio da Faculdade, aplicando-se, ainda, as 

penalidades previstas no §4º do art. 122 deste Regimento; 
 

II. suspensão: 
a) na reincidência no item anterior; 
b) por ofensa ou agressão grave a membro da comunidade acadêmica; 
c) pelo uso de meio fraudulento nos atos escolares; 
d) por aplicação de trotes a alunos novos, que importem em danos físicos ou morais, 

como humilhação e vexames pessoais; 
e) por arrancar, inutilizar, alterar ou fazer qualquer inscrição em editais e avisos 

afixados pela administração no estabelecimento da IES; 
f) por desobediência a este Regimento ou atos normativos baixados pelo órgão 

competente, ou a ordens emanadas pelos diretores, coordenadores ou 
professores, no exercício de suas funções. 

 
III. desligamento: 
a) na reincidência em qualquer das alíneas do inciso anterior; 
b) por ofensa grave ou agressão aos dirigentes, autoridades e funcionários da 

Faculdade ou a qualquer membro dos corpos docente e discente, da Mantenedora 
ou autoridades constituídas; 

c) por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal; 
d) por improbidade, considerada grave, na execução dos trabalhos acadêmicos, 

devidamente comprovada em processo disciplinar; 
e) por participação em passeatas, desfiles, assembleias ou comícios que possam 

caracterizar calúnia, injúria ou difamação aos dirigentes ou integrantes da 
Faculdade ou da Mantenedora ou perturbação do processo educacional. 

 
Parágrafo único. Havendo suspeita de prática de crime, o Superintendente Acadêmico 
deve providenciar, desde logo, a comunicação do fato à autoridade policial competente. 

 

Art. 130. O Superintendente Acadêmico pode indeferir o pedido de renovação de 
matrícula ao aluno que, durante o período letivo anterior, tiver incorrido nas faltas a que se 
refere o artigo anterior, devidamente comprovadas. 
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CAPÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
Art. 131. Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades 
previstas na legislação trabalhista e, no que couber, o disposto no Capítulo II, deste 
Título. 

 
§ 1º A aplicação das penalidades é de competência do Diretor Geral, ressalvada a de 
dispensa ou rescisão contratual, de competência da Mantenedora, por proposta do 
Diretor. 
 
§ 2º É vedado a membro do corpo técnico-administrativo fazer qualquer pronunciamento 
envolvendo a responsabilidade da Faculdade, sem autorização do Diretor. 

 

CAPÍTULO V 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
Art. 132. Poderá ser aberto Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra discentes, 
docentes ou demais funcionários por descumprimento das normas regimentais aqui 
dispostas, bem como por descumprimento dos deveres de urbanidade e civilidade que 
hão de ser observados por todos. 
 
§ 1º A solicitação de abertura do PAD poderá ser feita por discentes, docentes ou demais 
funcionários, por escrito. 
 
§ 2º Será autorizada a abertura do Processo para apuração da infração mediante portaria 
especifica a ser baixada pela Superintendência Acadêmica, que nela nomeará o Conselho 
Disciplinar, órgão competente para conduzir o PAD, observando o devido processo legal. 
 
§ 3º A decisão denegatória da abertura do PAD será fundamentada e da mesma não 
caberá reconsideração.  

 
Art. 133. O Conselho Disciplinar será formado por: 

I. Coordenador do Curso envolvido no incidente, que presidirá o procedimento 
administrativo disciplinar; 

II. Coordenador pedagógico do turno em que ocorreu o fato a ser apurado; 
III. Superintendente Acadêmico; 
IV. Coordenador de outro curso; 
V. Um representante do Corpo Docente. 

 

Art. 134. Caberá recurso das decisões do Conselho Disciplinar, no prazo de cinco dias 
letivos, ao Conselho Administrativo Superior. As deliberações dessas primeira e segunda 
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instâncias serão comunicadas à Secretaria e aos envolvidos. 

 

Art. 135. O réu, aquele apontado como infrator, terá direito à defesa mediante exposição 
oral ou escrita, quando terá a oportunidade de esclarecer os fatos e justificar o seu 
envolvimento ou não. 

 

Art. 136. Outros casos disciplinares discentes não previstos neste capítulo serão também 
analisados e avaliados pelo Conselho Disciplinar. 

 
Parágrafo único. Detalhamentos do funcionamento do Conselho Disciplinar e do 
Procedimento Administrativo Disciplinar serão determinados por Portaria específica. 

 
Art. 137. A lógica disposta neste regimento no que tange ao PAD aplicável aos discentes 
será aplicada aos funcionários com as adequações necessárias. 

 
Art. 138. É de competência do Conselho Disciplinar propor a aplicação das sanções 
previstas neste Regimento após apuração dos fatos e respeitando a ampla defesa do réu, 
mediante prévia ciência. 

 

Art. 139. O regime disciplinar será decorrente das disposições legais aplicáveis a cada 
caso. 

 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 140. Salvo disposição em contrário, o prazo para interposição de recursos é de seis 
dias letivos, contado da data da divulgação do ato recorrido ou de sua comunicação ao 
interessado. 

 

Art. 141. Os encargos educacionais, referentes às mensalidades, taxas e demais 
contribuições escolares, são fixados e arrecadados pela Mantenedora, atendida a 
legislação vigente. 

 
Parágrafo único. As relações entre o aluno, a Faculdade e a sua Mantenedora, no que se 
refere à prestação de serviços educacionais, são disciplinadas em contrato, assinado 
entre o aluno ou seu responsável e a Mantenedora, obedecidos este Regimento e a 
legislação pertinente. 

 
Art. 142. Casos omissos, não previstos no presente Regimento, serão resolvidos pelo 
Conselho Administrativo Superior à luz das leis e instruções de ensino, das normas de 
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direito consuetudinário, de consultas especiais aos órgãos competentes e demais 
legislações aplicáveis. 

 
Art. 143. Este Regimento somente poderá ser modificado pelo Conselho Administrativo 
Superior, por solicitação da Diretoria. 

 

Art. 144. O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelos 
órgãos competentes. 

 


