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TÍTULO I
DA FACULDADE E SEUS FINS
Art. 1º. A FACULDADE MACHADO SOBRINHO - FMS foi criada em dezembro de 1968 e autorizada a
funcionar com os cursos de Administração e Ciências Contábeis pelo Decreto 64.000, de 17 de janeiro de 1969,
reconhecida pelo Decreto 74.857, de 08 de novembro de 1974.
Parágrafo único. A Faculdade Machado Sobrinho é uma instituição de ensino superior, mantida pela Fundação
Educacional Machado Sobrinho - FEMS, entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente e de assistência
social, com sede e foro na comarca de Juiz de Fora – MG.
Art. 2º. São de observância obrigatória no âmbito da Faculdade:
I - a Constituição Federal e as leis do país;
II - as normas educacionais emanadas de órgãos competentes;
III - o Estatuto da FEMS;
IV - o presente Regimento;
V - as normas e decisões editadas internamente pelas autoridades acadêmicas e órgãos referidos neste Regimento.
Art. 3º. São finalidades da Faculdade:
I - formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos a inserirem-se no mercado de trabalho e a
participarem do desenvolvimento da sociedade brasileira;
II - valorizar o ensino, a aprendizagem e a convivência, como processos humanizantes e educativos para a vida e
para o trabalho;
III - estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo e da formação
contínua;
IV - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e da criação e difusão da cultura, desenvolvendo, desse modo, o entendimento do homem e do meio em
que vive;
V - 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;
VI - promover atividades acadêmicas de extensão abertas à participação da comunidade, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
§ 1º. A Faculdade não é dotada de personalidade jurídica própria e sua representação, em juízo e fora dele, cabe à
Fundação Educacional Machado Sobrinho - FEMS.
§ 2º. A Faculdade poderá, por meio de sua mantenedora, firmar convênios com instituições públicas e privadas,
nacionais ou estrangeiras, com vistas à execução de projetos de natureza educacional, científico, cultural ou
empresarial.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 4º. A Faculdade possui a seguinte estrutura administrativa:
I - Congregação;
II - Direção Geral;
III - Colegiados de Cursos;
IV - Coordenações de Centros;
V- Coordenações de Cursos;
VI - Setores de Apoio.
Capítulo I
DA CONGREGAÇÃO
Art. 5º. A Congregação é o órgão colegiado de administração acadêmica superior, de caráter consultivo quanto às
políticas acadêmica e administrativa, e de caráter deliberativo em relação às matérias de sua competência e aos
recursos que lhe sejam endereçados, quando cabíveis.
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§ 1º. Têm assento na Congregação, com direito a voz e voto:
I - o Diretor Geral;
II - os Coordenadores de Centros;
III - os Coordenadores de Cursos;
IV - o Assistente do Diretor Geral;
V - a Secretária Executiva;
VI - quatro representantes do corpo docente de cada curso, eleitos por seus pares;
VII - um representante discente de cada curso, eleito pelos seus pares;
VIII - um representante do corpo Técnico-administrativo, eleito pelos seus pares;
§2º. Os Supervisores da Faculdade terão assento na Congregação, com direito a voz;
§3º. O processo eleitoral para a escolha dos representantes será regulamentado por ato do Diretor Geral.
Art. 6º. A Congregação reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semestre e extraordinariamente
sempre que necessário, mediante convocação do Diretor Geral ou mediante autoconvocação por, no mínimo, 1/3
(um terço) de seus membros.
§1°. A convocação da Congregação será feita por qualquer meio hábil de comunicação, com antecedência mínima
de 48h (quarenta e oito horas).
§2°. O Diretor Geral, além de seu voto, exercerá o voto de qualidade, nos casos de empate.
§3º. A Congregação reunir-se-á em primeira convocação com a maioria absoluta de seus membros e, em segunda
convocação, decorridos 30min (trinta minutos) da primeira chamada, com qualquer número.
§4º. As reuniões da Congregação ocorrerão no início de cada semestre letivo, de acordo com o calendário
acadêmico da Faculdade.
Art. 7º. Compete à Congregação:
I - aprovar o Regimento da Faculdade e emitir parecer quanto às propostas de sua alteração;
II - conhecer, discutir e deliberar sobre projetos acadêmicos que lhe forem submetidos à apreciação;
III - conhecer e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela
Direção Geral;
IV - aprovar o PDI;
V - discutir e deliberar sobre proposta de revisão do PDI
VI - discutir e deliberar, no âmbito de sua competência, acerca dos assuntos de interesse da Faculdade propostos
por quaisquer de seus membros;
VII - deliberar sobre os recursos que lhe forem endereçados.
Capítulo II
DA DIREÇÃO GERAL
Art. 8º. A Direção Geral é exercida por um Diretor indicado pelo Diretor Executivo da FEMS e nomeado pelo
Presidente da mesma.
Parágrafo único. Em caso de impedimento do Diretor Geral ou vacância do cargo, o Diretor Executivo da FEMS
indicará um Diretor Geral interino, que exercerá o cargo até regular nomeação de um titular.
Art. 9º. Compete ao Diretor Geral:
I - assumir como princípio organizador da sua função a qualidade do ensino ministrado nos cursos da Faculdade;
II - agir para distinguir a Faculdade das outras Instituições de Ensino Superior com as quais compete e pode vir a
colaborar;
III - empenhar-se para que a Faculdade cumpra seus objetivos de formação de profissionais aptos à inserção no
mercado de trabalho, com visão crítica e humanista;
IV - assegurar que o conhecimento científico e tecnológico produzido pelo processo didático-pedagógico atenda às
diretrizes curriculares dos respectivos cursos;
V - coordenar o planejamento e a execução das atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade;
VI - representar a Faculdade academicamente em atos públicos e perante órgãos e entidades públicos e privados,
relativamente aos assuntos educacionais que digam respeito à Faculdade;
VII - deferir matrículas, assinar diplomas, conferir graus e expedir certificados;
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VIII - indicar ao Diretor Executivo da FEMS, para fins de contratação, o(a) Secretário(a) e o(a) Assistente do
Diretor Geral da Faculdade;
IX - aprovar o calendário acadêmico;
X - designar integrantes de comissões e equipes de trabalho;
XI - fixar, de comum acordo com o Diretor Executivo da FEMS, dia, hora e local das cerimônias de colação de
grau;
XII - zelar pela observância das normas legais e deste regimento no âmbito da Faculdade, mantendo a ordem e a
disciplina, mediante a aplicação, quando for o caso, das penalidades cabíveis e submetendo eventuais recursos ao
órgão competente, quando houver;
XIII - buscar implementar as ações e propostas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI,
propondo a revisão do mesmo, sempre que necessário;
XIV - elaborar e apresentar ao Diretor Executivo da FEMS, até o dia 31 de março do ano subsequente, Relatório
Anual das atividades da Faculdade;
XV - deliberar, em casos de urgência ou emergência, sobre matéria de competência de órgãos colegiados,
colhendo destes, na primeira oportunidade possível, o referendum acerca dos atos praticados;
XVI - resolver, ouvido o Diretor Executivo da FEMS e, se necessário, a Congregação, os casos omissos deste
Regimento.
Capítulo III
DOS COLEGIADOS DE CURSOS
Art. 10. Os colegiados de cursos são órgãos de administração acadêmica básica.
§1º. Compõem os colegiados de curso:
I - o Coordenador de Curso, que o presidirá;
II - os professores que ministram aulas nos respectivos cursos;
III - dois representantes dos alunos regularmente matriculados nos respectivos cursos.
§2º. Os representantes discentes serão eleitos pelos seus pares, sendo eleitos os mais votados.
§3º. O sufrágio será regulamentado por ato do Diretor Geral.
Art. 11. Os colegiados de cursos reunir-se-ão pelo menos uma vez por bimestre, em datas e locais definidos pelos
respectivos coordenadores de curso.
Art. 12. O coordenador de curso, além de seu voto, exercerá o voto de qualidade, nos casos de empate.
Art. 13. Compete aos colegiados de curso:
I - reforçar a ética e os valores sociais indispensáveis à formação do cidadão e do profissional;
II -propor ações acadêmicas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do respectivo curso;
III - equacionar conflitos da relação didático-pedagógica entre professores e alunos;
IV - implementar, no âmbito de sua competência, ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional e nos
Projetos Pedagógicos da Faculdade;
V - promover a ampla divulgação e utilização dos Procedimentos Acadêmicos e Administrativos Docentes e
Discentes;
VI - participar da elaboração e revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, observando as Diretrizes
Curriculares Nacionais, as demandas sociais e o mundo do trabalho, assegurando, na medida do possível, que os
futuros profissionais sejam preparados para lidar com as rápidas transformações sociais e econômicas;
VII - estimular o debate de soluções para os problemas surgidos no processo didático-pedagógico;
VIII - propugnar pela aproximação dos docentes do Projeto Educacional Machado Sobrinho;
IX - incentivar a colaboração dos docentes e discentes nos processos de avaliação internos e externos;
X - exercer as demais atribuições decorrentes da legislação em vigor e deste regimento.
Capítulo IV
DOS CENTROS
Seção I
Do Centro de Pós-graduação -CPG
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Art. 14. O Centro de Pós-graduação é o órgão coordenador dos cursos e programas de pós-graduação oferecidos
pela Faculdade.
Parágrafo único. O Centro de Pós-graduação será coordenado por um Coordenador designado pelo Diretor
Executivo da FEMS, mediante indicação do Diretor Geral da Faculdade.
Art. 15. São objetivos do Centro de Pós-graduação:
I - oferecer cursos em nível de pós-graduação nas áreas de atuação da Faculdade;
II -assegurar que o ensino ministrado seja de qualidade e que proporcione aos pós-graduandos melhores condições
para desenvolverem novas competências e habilidades no mundo do trabalho;
III - capacitar os profissionais já inseridos no mercado de trabalho, com vistas ao crescimento profissional.
Seção II
Do Centro de Pesquisa e Extensão – CEPE
Art. 16. O Centro de Pesquisa e Extensão - CEPE é o órgão coordenador dos programas e atividades de pesquisa e
extensão universitária no âmbito da Faculdade.
Parágrafo único. O CEPE será coordenado por um Coordenador designado pelo Diretor Executivo FEMS,
mediante indicação do Diretor Geral da Faculdade, preferencialmente um membro do corpo docente com mestrado
ou doutorado e com comprovada experiência na função.
Art. 17. Compete ao Coordenador do Centro de Pesquisa e Extensão:
I - elaborar, desenvolver, divulgar e implantar projetos e programas de pesquisa e extensão universitária no âmbito
da Faculdade, submetendo-os à aprovação do Diretor Geral;
II - divulgar, preferencialmente, por meio de publicações acadêmicas, os projetos e programas de pesquisa e
extensão universitária;
III - promover parcerias que viabilizem o desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão;
IV- trabalhar em parceria com o Setor de Relações Institucionais nas ações e campanhas de divulgação dos
projetos de pesquisa e extensão;
V - auxiliar a Direção Geral em suas respectivas ações acadêmicas e administrativas;
VI - organizar, implantar e supervisionar as Atividades Complementares de formação dos alunos matriculados nos
cursos oferecidos pela Faculdade;
VII - implantar, organizar e supervisionar o Espaço de Aprendizagem Coletiva;
IX - planejar e implantar as ações de avaliação interna no âmbito do Sistema de Avalição Machado Sobrinho –
SAMS;
VIII - compartilhar a execução dos processos de avalição interna, no âmbito do Sistema de Avalição Machado
Sobrinho - SAMS, com os Coordenadores de curso.
Art. 18. Os programas e projetos de extensão serão abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos
em regulamento próprio.
Capítulo V
DOS SETORES DE APOIO
Art. 19. A Faculdade tem os seguintes setores de apoio:
I - Setor de relações Institucionais;
II - Setor de Informática e Recursos Didáticos;
III - Setor de Serviços Gerais.
Seção I
Do Setor de Relações Institucionais
Art. 20. O Setor de Relações Institucionais - SERI é o órgão de apoio às ações que demandem relação
institucional da Faculdade interna ou externamente
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Parágrafo único. O SERI será supervisionado por um profissional designado pelo Diretor Executivo da
Mantenedora, mediante indicação do Diretor Geral da Faculdade.
Art. 21. São atribuições do Supervisor do SERI:
I - supervisionar a elaboração e assinatura de instrumentos de convênios e parcerias com organizações do setor
público e privado;
II - atuar na captação de recursos para o desenvolvimento de projetos acadêmicos, culturais e esportivos;
III - promover ações de estímulo à valorização da responsabilidade social, desenvolvendo projetos e ações em
parceria com as coordenações de curso;
IV – compartilhar o desenvolvimento de campanhas institucionais e publicitárias com o Diretor Geral;
V - promover e apoiar projetos desenvolvidos pela Faculdade;
VI - promover a disseminação de artigos e projetos de natureza técnica, científica ou cultural elaborados por
docentes da Faculdade;
VII - estabelecer e ampliar parcerias com escolas de ensino médio das redes pública e privada;
VIII - promover a integração entre os alunos;
IX - estimular a educação continuada em função da dinâmica do conhecimento e da tecnologia;
X - apoiar eventos promovidos por quaisquer órgãos acadêmicos da Faculdade;
XI - manter o contato permanente com alunos, ex-alunos e sociedade em geral no sentido de divulgar as ações da
Faculdade;
XII – desenvolver, juntamente com o Diretor Geral, estratégias para promover a marca Machado Sobrinho;
XIII - fomentar a empregabilidade dos egressos da Faculdade;
IX – desenvolver, considerando observações do Diretor Geral, estratégias para a captação de novos alunos;
XVI - auxiliar a manutenção do sítio da Faculdade na rede mundial de computadores;
XVI - zelar pela boa imagem institucional da Faculdade.
Seção II
Do Setor de Informática e Recursos Didáticos
Art. 22. O Setor de Informática Recursos Didáticos – SEID/SIRD é o órgão destinado à gestão, manutenção e
desenvolvimento dos recursos didáticos disponibilizados ao corpo docente.
Parágrafo único. O SEID/SIRD será supervisionado por um Supervisor designado pelo Diretor Executivo da
FEMS, mediante indicação do Diretor Geral da Faculdade.
Art. 23. Compete ao Supervisor do Setor de Informática e Recursos Didáticos:
I - organizar e zelar pela correta utilização dos equipamentos e recursos tecnológicos postos à disposição da
Faculdade;
II - organizar, coordenar e administrar as atividades desenvolvidas pelo Setor de Informática;
III - promover a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e recursos tecnológicos;
IV – criar, desenvolver e manter a homepage da Faculdade, considerando as observações e aprovação do Diretor
Geral;
V - apoiar o processo de informatização e coleta de dados para a Comissão Própria de Avaliação e, se for o caso,
para os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo CEPE e Direção Geral;
VI - prestar apoio na utilização, pelos usuários, dos equipamentos e recursos tecnológicos;
VII - pesquisar e desenvolver formas seguras para o trabalho em rede e de novas tecnologias;
VIII - oferecer suporte técnico e logístico na organização de eventos realizados no âmbito da Faculdade.
Seção III
Do Setor de Serviços Gerais
Art. 24. O Setor de Serviços Gerais é o órgão responsável pelos serviços de portaria, limpeza, manutenção e de
segurança do campus da Faculdade.
Parágrafo único. O Setor de Serviços Gerais será supervisionado por um profissional designado pelo Diretor
Executivo da Mantenedora, mediante indicação do Diretor Geral da Faculdade.
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Art. 25. Compete ao Supervisor do Setor de Serviços Gerais:
I - supervisionar os serviços de portaria, limpeza, manutenção e de segurança do campus da Faculdade;
II – controlar, juntamente com o Setor de Informática e de Recursos Didáticos, o uso do anfiteatro da Faculdade;
III- controlar o consumo dos recursos elétricos, hídricos e higiênicos utilizados pela Faculdade;
IV – supervisionar a execução de melhorias físicas nas instalações da instituição;
V - propor ao Diretor Executivo da Mantenedora a contratação de auxiliares de serviços gerais;
VI – manter atualizados e disponíveis os dados sobre as instalações e equipamentos existentes no campus;
VII - manter o Diretor Geral informado sobre a situação dos serviços que supervisiona.
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
Capítulo I
DOS CURSOS
Art. 26. A Faculdade oferecerá cursos em nível superior, de acordo com suas possibilidades e demandas de
mercado, a saber:
I - cursos de graduação, nas modalidades bacharelado e licenciatura;
II - cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, cujos objetivos, características e
duração serão estabelecidos de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Educação;
III - pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização,
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências
estabelecidas em edital próprio;
IV - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam
aos requisitos estabelecidos em edital próprio, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente.
Art. 27. O regime acadêmico dos cursos superiores de graduação é o seriado semestral ou anual, em conformidade
com os respectivos projetos pedagógicos.
Parágrafo único. Os demais cursos e programas terão seus regimes acadêmicos definidos em seus respectivos
projetos pedagógicos.
Art. 28. A Faculdade divulgará na sua página eletrônica na internet os currículos e conteúdos programáticos dos
cursos e demais componentes curriculares, além da duração, requisitos para ingresso, qualificação dos professores,
recursos disponíveis e critérios de avaliação.
Art. 29. A duração, limites de integralização e demais componentes curriculares dos cursos, observado o mínimo
legal exigível, estão previstos nos respectivos projetos pedagógicos.
Seção I
Dos cursos de graduação - Bacharelado e Licenciatura.
Art. 30. Os estudos realizados nos cursos de graduação poderão ser aproveitados para fins de integralização das
grades curriculares dos cursos de educação profissional tecnológica de graduação, observados o nível de ensino, a
compatibilidade de conteúdos programáticos e a carga horária das disciplinas cursadas.
Art. 31. A Faculdade poderá criar ou extinguir cursos de graduação, observada a legislação específica.
Seção II
Dos cursos de educação profissional tecnológica de graduação
Art. 32. Os cursos de educação tecnológica de graduação serão organizados por eixos tecnológicos, possibilitando
a construção de diferentes itinerários formativos.
Parágrafo único. A duração, limites de integralização e demais componentes curriculares dos cursos, observado o
mínimo legal exigível, estão previstos nos respectivos projetos pedagógicos.
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Art. 33. Os estudos realizados nos cursos de educação profissional tecnológica de graduação poderão ser
aproveitados para fins de integralização das grades curriculares dos cursos de graduação, observados o nível de
ensino, a compatibilidade de conteúdos programáticos e a carga horária das disciplinas cursadas.
Art. 34. A Faculdade poderá criar ou extinguir cursos de educação profissional tecnológica de graduação, nos
termos da legislação em vigor.
Seção III
Dos cursos sequenciais
Art. 35. Os cursos sequenciais serão oferecidos por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência.
Parágrafo único. A duração, limites de integralização e demais componentes curriculares dos cursos sequenciais
estão previstos nos respectivos projetos pedagógicos.
Art. 36. Os estudos realizados nos cursos sequenciais e na educação profissional tecnológica de graduação
poderão ser aproveitados para fins de integralização das grades curriculares dos demais cursos da educação
superior, observadas a compatibilidade de conteúdos programáticos e a carga horária das disciplinas cursadas.
Seção IV
Dos cursos de educação à distância
Art. 37. A fim de atender às demandas específicas, a Faculdade poderá criar cursos superiores de graduação, de
extensão e pós-graduação, na modalidade à distância, ou firmar parcerias com outras instituições de ensino que
ofertem esta modalidade de ensino.
Seção V
Dos cursos e programas de pós-graduação
Art. 38. A pós-graduação engloba os cursos de especialização e os programas de mestrado e doutorado oferecidos
pela Faculdade a candidatos que comprovarem a conclusão de curso em nível superior.
Art. 39. A duração, integralização e organização curricular dos cursos subordinam-se aos Projetos Pedagógicos e
Institucional, à legislação específica e ao regulamento do Centro de Pós-graduação.
Capítulo II
DAS COORDENAÇÕES DE CURSOS
Art. 40. Os cursos oferecidos pela Faculdade serão coordenados por um coordenador designado pelo Diretor
Executivo da FEMS, mediante indicação do Diretor Geral da Faculdade.
Art. 41. Compete aos coordenadores de cursos:
I - participar da elaboração do Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI.
II - propugnar pelo cumprimento do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
III - coordenar o desenvolvimento e a atualização do Projeto Pedagógico do Curso, observando as Diretrizes
Curriculares Nacionais, as demandas sociais e o mundo do trabalho, assegurando, na medida do possível, que os
futuros profissionais sejam preparados para lidar com as rápidas transformações sociais e econômicas;
IV- observar e fazer observar, no âmbito de suas competências, os valores, princípios e diretrizes da Faculdade;
V- avaliar o desempenho dos docentes que ministram aulas nos respectivos cursos;
VI – apoiar a Coordenação do CEPE no desenvolvimento dos projetos de avaliação, de pesquisa e de extensão;
VII - difundir a missão, visão, vocação, valores, princípios, diretrizes e objetivos da Faculdade, interna e
externamente;
VIII - publicar artigos próprios e de terceiros (docente e discente) em jornais e revistas especializadas, de
circulação regional, nacional e internacional, se for o caso;
IX - apresentar, periodicamente, os Indicadores Gerenciais do Curso;
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X - manter bom relacionamento com organizações que possam contribuir para o desenvolvimento dos cursos e
centros;
XI - buscar oportunidades em organizações públicas e privadas para o desenvolvimento de pesquisas;
XII - estruturar, implementar e coordenar o Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso respectivo;
XIII - estimular a participação discente em eventos de interesse do curso e do centro;
XIV - promover a participação discente em projetos de pesquisa e extensão;
XV - indicar, para fins de aquisição, equipamentos e recursos didáticos, bem como livros e assinatura de
periódicos;
XVI - deliberar acerca dos pedidos de dispensa de cursar disciplinas, em razão de estudos concluídos
anteriormente.
XVII - discutir com os docentes os critérios, processos e instrumentos de avaliação por eles aplicados aos
discentes;
XVIII– ver se as questões que compõem as Avaliações A1 e A2 estão contextualizadas e elaboradas conforme o
grau de complexidade da disciplina;
XIX - supervisionar o trabalho docente com vistas à integração dos conteúdos das disciplinas ministradas no
Curso;
XX - avaliar o cumprimento dos planos de ensino das disciplinas que compõem a estrutura curricular do Curso;
XXI - designar ou autorizar substituição de professor;
XXII - indicar ao Diretor Geral a contratação e dispensa de docentes;
XXIII - praticar todos os demais atos e ações necessárias ao bom funcionamento das atividades acadêmicas do
Curso.
XXIV- coordenar as ações de ensino-aprendizagem que busquem recuperar e/ou nivelar o aluno no contexto das
suas disciplinas e cursos.

Capítulo III
DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO – ISE.
Seção I
Do Instituto e seus objetivos
Art. 42. Integra a estrutura da Faculdade o Instituto de Educação Superior - ISE, órgão de coordenação dos cursos
de licenciatura.
Art. 43. São objetivos do ISE:
I - preparar docentes com vistas à aquisição de competências, habilidades, atitudes, valores e conhecimentos
indispensáveis a uma formação de qualidade;
II - produzir e difundir conhecimento referente aos processos de ensino e aprendizagem, relacionados à educação
básica e superior;
III - congregar os cursos de graduação na modalidade licenciatura plena, bem como outros programas e projetos
especiais, nos diversos níveis, nos termos da legislação vigente;
IV - habilitar professores para o exercício do magistério das séries iniciais do ensino fundamental e gestão da
educação;
V - formar professores capazes de atuar em espaços formais e informais de educação, aptos a transformar o espaço
educacional e sua prática docente;
VI - formar professores capazes de refletir, questionar, investigar e buscar soluções para as questões que surgirem
em sua prática docente;
VII – dotar os egressos dos cursos de capacidade crítica no uso das novas tecnologias disponíveis, na sociedade e,
especialmente, nas escolas;
VIII - proporcionar aos educandos condições para o enfrentamento das dúvidas oriundas da prática do trabalho
escolar e das discussões acadêmicas, estabelecendo adequada relação entre a teoria e prática;
IX - proporcionar ações inovadoras na prática docente;
X - discutir as possibilidades da educação em espaços não escolares;
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XI - capacitar o futuro professor para o desenvolvimento e utilização de novos recursos didáticos e pedagógicos;
XII - integrar as diferentes áreas de fundamentos da educação básica, os conteúdos curriculares e características da
sociedade do conhecimento.
Seção II
Da estrutura organizacional do ISE
Art. 44. O ISE contará com uma Coordenação Geral, com o Colegiado dos Cursos de Formação de Professores e
suas respectivas Coordenações.
Art. 45. O ISE será coordenado por um Coordenador designado pelo Diretor Executivo da FEMS, mediante
indicação do Diretor Geral da Faculdade.
Art. 46. São atribuições do Coordenador do ISE:
I – representar academicamente o ISE em atos públicos e perante órgãos e entidades públicos e privados, em
conjunto com o Diretor Geral, ou por delegação deste, relativamente aos assuntos educacionais que digam respeito
ao Instituto;
II - participar do processo de Avaliação Institucional;
III - assegurar espaços para os docentes disseminarem produções técnicas, científicas e culturais;
IV - participar de órgãos colegiados;
V – zelar para que os docentes que ministram aulas nos cursos que integram o ISE exerçam suas atividades em
consonância com os respectivos projetos pedagógicos;
VI - discutir os critérios, processos e instrumentos de avaliação aplicados pelos docentes;
VII - promover a integração dos conteúdos e disciplinas;
VIII - avaliar o cumprimento dos Planos de Ensino;
IX - estimular a participação discente em eventos de interesse do Instituto;
X - promover a participação discente em projetos de pesquisa e extensão;
XI - desenvolver os Projetos Pedagógicos dos Cursos vinculados ao Instituto Superior de Educação;
XII - desenvolver o Projeto Pedagógico Institucional do Instituto Superior de Educação, compatibilizando-o com
o PDI;
XIII - encaminhar ao Diretor da Faculdade os expedientes com deliberações dos órgãos técnicos que dependem de
aprovação deste;
XIV - propor à Faculdade a contratação e demissão de pessoal técnico-administrativo para atuar no Instituto;
XV - elaborar o plano anual de atividades do Instituto e submetê-lo à aprovação do Conselho Superior;
XVI - propor ao Colegiado dos Cursos de Formação de Professores e à Direção da Faculdade, as medidas que
julgar necessárias ao bom andamento dos trabalhos acadêmicos e ao fiel cumprimento dos objetivos do Instituto
Superior de Educação;
XVII - designar comissões para desempenho de funções especiais;
XVIII - cumprir e fazer cumprir este regimento;
XIX – praticar todos os demais atos e ações necessárias ao bom funcionamento das atividades acadêmicas dos
cursos que integram o ISE.
Seção III
Dos Cursos e Programas
Art. 47. Os cursos e programas que integram o ISE orientar-se-ão pela(o):
I - articulação entre teoria e prática;
II - valorização da docência;
III - aproveitamento de experiências em instituições de ensino e da prática profissional.
Art. 48. As licenciaturas e os programas especiais de formação pedagógica serão organizados e atuarão de modo a
capacitar os alunos a se tornarem, depois de formados, aptos a:
I - produzir e divulgar conhecimentos na área da educação;
II - atuar como gestores das políticas públicas educacionais;
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III - compreender a dinâmica da diversidade cultural e racial;
IV - trabalhar com portadores de necessidades especiais;
V- assimilar e difundir competências e habilidades inerentes à responsabilidade social;
VI - dominar as habilidades e práticas docentes;
VII - assimilar e aplicar a tecnologia na prática docente;
VIII - formar o cidadão crítico e ético;
IX - conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento que serão objeto de sua
atividade docente, adequando-os às necessidades dos alunos;
X - compreender e atuar sobre o processo de ensino-aprendizagem na escola e nas suas relações com o contexto no
qual se inserem as instituições de ensino;
XI - resolver problemas concretos de prática docente e de dinâmica escolar, zelando pela aprendizagem dos
alunos;
XII - considerar, na formação dos alunos da educação básica, suas características sócio-culturais e
psicopedagógicas;
XIII - sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente.
Seção IV
Das atividades de prática de magistério
Art. 49. As atividades de prática de magistério serão preferencialmente executadas no Colégio Machado Sobrinho
– instituição de ensino básico mantida pela FEMS, e objetivarão:
I - proporcionar a prática docente aos alunos dos cursos de graduação, na modalidade licenciatura, sob a forma de
estágio supervisionado, nos vários níveis de ensino da Educação Básica;
II - viabilizar a observação, a prática e a experimentação das metodologias pedagógicas desenvolvidas no
Instituto;
III - desenvolver programas de formação pedagógica especial;
IV - desenvolver projetos de gestão educacional;
V - preparar os alunos para a vida;
VI - estabelecer a relação teoria e prática nos componentes curriculares;
VII - formar o aluno com uma visão interdisciplinar, crítica, inovadora, criativa e contextual;
VIII - conscientizar os alunos para a necessidade de implementar ações de responsabilidade social;
IX - disseminar a extensão universitária;
X - preparar os alunos para o mundo do trabalho.
Capítulo IV
DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES – NDE´s
Art. 50. A Faculdade contará com o Núcleo Docentes Estruturante em cada curso.
Parágrafo único. Os NDE´s contarão com regulamento próprio, proposto pelos seus pares e aprovado por ato
administrativo do Diretor Geral da Faculdade.
Art. 51. Compete ao NDE:
I- deliberar sobre propostas de alterações nas concepções pedagógicas, estruturais e operacionais do curso;
II - promover o debate, a discussão e o diálogo sobre a qualidade do ensino ministrado pela Faculdade;
III-adequar a proposta pedagógica e currículos às Diretrizes aprovadas pelo MEC;
IV-analisar as ementas e os planos de ensino, ajustando-os, se necessário, à bibliografia disponível na Biblioteca
da Faculdade.
Capítulo V
DAS MODALIDADES DE INGRESSO
Art. 52. O ingresso regular nos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela Faculdade será facultado aos
candidatos:
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I - aprovados em processo seletivo;
II – que tiverem deferido requerimento de transferência interna ou externa;
III – que, na hipótese de haver vagas remanescentes, requererem ingresso na condição de portadores de diploma
em outro curso superior reconhecido pelo MEC.
Parágrafo único. Poderão ingressar em regime especial os candidatos:
I – vinculados a convênios e acordos de intercâmbio cultural firmados com instituições de ensino superior públicas
e privadas, nacionais ou estrangeiras;
II – os estrangeiros que estiverem, ou cujos responsáveis estiverem, em missão diplomática no Brasil.
Art. 53. A FMS poderá reservar certo percentual das vagas existentes para selecionar candidatos que tenham se
submetido ao Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
Capítulo VI
DA MATRÍCULA E DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
Art. 54. A matrícula regularmente deferida é o ato que formaliza o ingresso ou reingresso de aluno em um dos
cursos oferecidos pela FMS.
§ 1º. É obrigatória a renovação semestral ou anual da matrícula, de acordo com o regime acadêmico do curso, sob
pena de rompimento de vínculo, em razão de abandono.
§ 2º. O reingresso é permitido ao aluno que o solicite em prazo de até 2 dois anos, contados da data em que houve
rompimento de vínculo acadêmico, sujeitando-se o interessado ao currículo vigente, devendo cursar as disciplinas
exigíveis para fins de adaptação, se necessário.
§ 3º. Após dois anos de rompimento do vínculo acadêmico novo ingresso somente será permitido mediante
aprovação em processo seletivo, com sujeição a um novo currículo, podendo ser aproveitados estudos anteriores,
quando atendidas as exigências acadêmicas para esse fim.
Art. 55. Os requerimentos de matrícula ou renovação de matrícula serão redigidos em formulários próprios e
dirigidos ao Diretor Geral, que os deferirá, se atendidas as exigências regimentais, contratuais e normas próprias
ao processo de matrícula.
§ 1º. Somente será considerado matriculado o aluno cujo requerimento de matrícula ou renovação de matrícula
tenha sido deferido.
§ 2º. O deferimento da matrícula poderá ser manual ou eletrônico.
Art. 56. Os procedimentos de matrícula e renovação de matrícula serão normatizados por ato do Diretor Geral.
Art. 57. Em nenhuma hipótese será permitida a matrícula condicional, ou frequência às aulas sem que o aluno
esteja regularmente matriculado.
Art. 58. Salvo motivo de força maior, o aluno deverá realizar a rematrícula respeitando rigorosamente a
periodização das disciplinas, de acordo com o currículo aprovado pelo NDE e referendado pelo colegiado de
curso.
Art. 59 Poderá matricular-se no período subsequente o aluno que tenha sido reprovado em até três disciplinas em
períodos anteriores.
§ 1º. Ao renovar matrícula, o aluno deve matricular-se, primeiramente, nas disciplinas nas quais foi reprovado em
períodos anteriores, sendo-lhe facultado preencher o restante do horário mediante subscrição de disciplinas que
não conflitem com os horários já preenchidos.
§ 2º. Não se aplica o disposto no § 1º quando a disciplina não estiver sendo oferecida, obrigando-se o aluno a nela
matricular-se na primeira oportunidade em que a mesma estiver disponível para matrícula.
Art. 60. Não poderá renovar a matrícula o aluno que não tiver condição de concluir o curso no limite de
integralização, excluído o tempo referente ao trancamento de matrícula.
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Parágrafo único. A juízo do Diretor Geral e à vista da justificativa apresentada pelo interessado, poderá ser
prorrogado por igual período o prazo máximo determinado no Projeto Pedagógico para integralização da estrutura
curricular do curso.
Art. 61. Ao aluno regularmente matriculado em um curso é permitido matricular-se em disciplina de outro curso
da Faculdade, sob a forma de disciplina opcional.
Parágrafo único. A disciplina cursada na modalidade prescrita no caput pode ser aproveitada em outro curso da
Faculdade, observada a equivalência mínima de conteúdo e carga horária.
Art. 62. O aluno deverá manter seu cadastro atualizado, entregando na Central de atendimento os documentos
comprobatórios da atualização, quando necessário.
Art. 63. Ao efetuar a rematrícula o aluno deverá:
I - observar as datas constantes do aviso sobre prazos, valores e processos de matrícula;
II - priorizar a matrícula em disciplina de período anterior contemplada com suspensão;
III - não frequentar sala de aula sem regularizar sua rematrícula;
IV - cumprir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
V - certificar-se do indeferimento de pedidos de dispensa de disciplinas que pretende cursar em outra IES;
VI - respeitar o calendário da rematrícula;
VII - retirar no site os Planos de Ensino correspondentes às disciplinas nas quais se matriculou;
VIII - assumir como princípio organizador da vida acadêmica o desenvolvimento das competências propostas para
as disciplinas.
Parágrafo único. É vedada a matrícula em disciplinas com horários concomitantes.

Capítulo VII
DO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA E DA SUSPENSÃO DE DISCIPLINAS

Art. 64. É facultado ao aluno trancar sua matrícula pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, período no qual manterá
vínculo acadêmico com a FMS, embora haja suspensão temporária das atividades acadêmicas.
§1º. O trancamento de matrícula deverá ser requerido mediante utilização de formulário próprio, no máximo, até o
último dia útil do mês de abril, para alunos matriculados no primeiro semestre letivo e, no máximo, até o último
dia útil do mês de setembro, para alunos matriculados no segundo semestre letivo.
§2º. Respeitado o prazo máximo previsto no caput, poderá o interessado requerer a prorrogação do trancamento de
matrícula, devendo o requerimento respectivo ser protocolado com pelo menos 30 (trinta) dias da data prevista
inicialmente para o término.
§ 3º. Excepcionalmente e mediante justificativa fundamentada, poderá o Diretor Geral deferir trancamento de
matrícula requerido fora dos prazos previstos no § 1º.
§ 4º Não se aplica o Trancamento no primeiro período dos cursos nem a alunos ingressantes.

Art. 65. O trancamento de matrícula interrompe a contagem de tempo para fins de integralização curricular e
suspende as obrigações financeiras a partir do mês seguinte ao de seu deferimento.
Art. 66. Ocorrendo reformulação curricular na vigência do trancamento de matrícula, o aluno, ao retornar, terá que
se submeter às adaptações necessárias.
Art. 67- A juízo do Diretor, em casos excepcionais, poderá ser concedida a suspensão em disciplinas, quando
requerida até o último dia do primeiro bimestre letivo de cada semestre, respeitada a carga horária mínima de 50%
da carga horária semanal prevista para o período letivo.
Parágrafo único. O Diretor da Faculdade só pode deferir a suspensão de disciplina prescrita no caput, se houver
turma formada no período imediatamente antecedente período correspondente à matrícula do requerente.
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Capítulo VIII
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 68. Havendo vagas, a FMS poderá aceitar matrícula, em razão de transferência, de alunos que tenham
ingressado mediante processo seletivo regular em outra Instituição de Ensino Superior pública ou privada, que
desejem prosseguir estudos no mesmo curso ou em cursos da mesma área de saber, mediante apresentação dos
seguintes documentos acadêmicos:
I - diploma ou certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado do respectivo histórico
escolar;
II - histórico escolar atualizado do curso de origem, contendo todos os dados de identificação, do processo seletivo
e disciplinas cursadas;
III - programas e/ou planos de ensino das disciplinas já cursadas.
Art. 69. Poderão requerer, apresentando motivos, transferência interna, de um turno para outro, em um mesmo
curso, ou de um curso para outro, no mesmo turno ou em turno diverso, os alunos regularmente matriculados na
FMS.
Parágrafo único. Os requerimentos de transferência serão dirigidos ao Diretor Geral que discricionariamente
decidirá à vista das razões apresentadas pelos interessados e dos benefícios e restrições acadêmicas que decorrerão
da mudança.
Art. 70. As transferências voluntárias somente poderão ser efetivadas após término de um semestre e início do
semestre seguinte, porém as ex-officio serão deferidas em qualquer época, na forma da lei, independentemente da
existência de vaga.
Parágrafo único. Quando a transferência ocorrer durante o semestre letivo considerar-se-á, no processo de
adaptação, a frequência e os resultados alcançados pelo aluno até o momento de sua transferência.

Capítulo IX
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Art. 71. Poderão ser aproveitados estudos anteriores para fins de dispensa de cursar disciplinas que integrem o
currículo do curso.
§ 1º. O pedido de dispensa de disciplinas será dirigido ao Coordenador de Curso e instruído com cópia do histórico
escolar e os programas ou planos de ensino das disciplinas já cursadas.
§ 2º. Nos casos de aproveitamento parcial, o Coordenador do Curso e o professor responsável pela disciplina
definirão formas de complementação dos conteúdos e carga horária a ser cursada, mediante plano de estudo
especial, podendo cumpri-lo em outro turno ou curso, se houver compatibilidade de horário, ou ainda em época ou
turma especial, se houver.
§3º. É vedada a dispensa de disciplina programada para o período no qual o aluno estiver matriculado, quando
disciplina de idêntica nomenclatura ou equivalente for cursada em outra IES no mesmo semestre letivo.
Capítulo X
DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO ACADÊMICO
Seção I
Das avaliações ordinárias
Art. 72. A avaliação do desempenho acadêmico é o processo pelo qual se afere a aptidão para fins de promoção.
Parágrafo único. A avaliação será feita por disciplina, com observância dos seguintes princípios:
I - avaliação contínua, sistemática e cumulativa, com natureza diagnóstica e formativa, realimentando
permanentemente o processo ensino-aprendizagem, previsto nos seus objetivos e conteúdos programáticos;
II - utilização de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados de avaliação, articulados de forma
coerente com a natureza da disciplina;
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III - coerência entre as propostas do projeto pedagógico, dos planos de ensino de cada disciplina, das estruturas
curriculares e do processo de avaliação do desempenho acadêmico;
IV - análise do desempenho do aluno nas disciplinas, possibilitando intervenção psicopedagógica e administrativa,
nos diferentes níveis recursais, pelo próprio professor, pelo Coordenador do Curso, pelo Diretor ou pelo Colegiado
de Centros, visando assegurar o equilíbrio e a qualidade da formação profissional do aluno.
Art. 73. Serão adotados os seguintes instrumentos nas avaliações de desempenho discente:
I - 1 (uma) Avaliação de cada disciplina denominada A1, no primeiro bimestre, elaborada e aplicada pelo professor
da disciplina, totalizando 10 (dez) pontos;
II 1 (uma) Avaliação de cada disciplina denominadas A2, no segundo bimestre, elaborada e aplicada pelo
professor da disciplina, totalizando 10 (dez) pontos;
III - 1 (uma) Avaliação Final – AF para cada disciplina, elaborada e aplicada pelo professor da disciplina,
totalizando 10 (dez) pontos.
IV – 1 (uma) Avaliação Substitutiva – AS de, no máximo, 2 (duas) disciplinas por semestre letivo, podendo as 2
(duas) disciplinas serem do primeiro bimestre ou do segundo bimestre ou 1(uma) do primeiro e 1 (uma) do
segundo bimestre.
§ 1º Os procedimentos de elaboração, agendamento e aplicação da Avaliação Substitutiva – AS serão objetos de
regulamentação própria.
§ 2º Os professores deverão elaborar e aplicar as Avaliações Substitutivas - ASs e Finais - AFs rigorosamente de
acordo com o Calendário Acadêmico.
Art. 74. Será considerado aprovado em cada disciplina, sem necessidade de Avaliação Final – AF, o aluno que
comprovar frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista e obtiver Resultado
Semestral – RS igual a, no mínimo, 7.0 (sete inteiros), resultante da média aritmética simples entre A1 e A2 ou entre
A1 e AS ou entre A2 e AS.
Parágrafo único. Ao aluno que obtiver Resultado Semestral – RS entre 3.0 (três inteiros) e 6.9 (seis inteiros e nove
décimos) e frequência ≥ 75%, é assegurado o direito de submeter-se à Avaliação Final - AF.
Art. 75. O Resultado Semestral – RS será obtido mediante a aplicação da seguinte fórmula:
RS = [(A1 + A2) : 2] ou [(A1 + AS) : 2] ou [(A2 + AS) : 2]
onde:
RS = Resultado Semestral
A1 = Resultado da Avaliação do 1º bimestre
A2 = Resultado da Avaliação do 2º bimestre
AS = Resultado da Avaliação Substitutiva
§ 1º. O Resultado Semestral – RS que depender da Avaliação Final – AF será apurado mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
RSAF = (RS + RAF) : 2
Onde:
RSAF = Resultado Final incluindo a Avaliação Final - AF
RS = Resultado Semestral
RAF = Resultado da Avaliação Final
§ 2º. O professor atribuirá ao aluno, em cada avaliação, uma
nota em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez,) admitindo-se o fracionamento da unidade pela metade.
§ 3º. Para apuração da média das Avaliações A1 e A2, é facultado ao aluno faltar a duas Avaliações A1 ou duas A2
ou uma A1 e uma A2, substituindo-as nos termos do disposto no Inciso III do Artigo 78.
§ 4º. É facultado ao professor compor a avaliação de um mesmo bimestre com até 30% do resultado total em
trabalhos.
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§ 5º. Os alunos deverão se submeter a qualquer avaliação (bimestral, substitutiva ou final) exclusivamente nas
datas divulgadas pela Secretaria.
§ 6º. As condições complementares para a realização da Avaliação Substitutiva - AS serão divulgadas em Edital
específico.
Art. 76. Os professores farão a revisão, em sala de aula, das avaliações bimestrais, em dia e horário previamente
informados aos alunos. As revisões das avaliações substitutiva e final serão programadas e divulgadas pela
Secretaria. Em hipótese nenhuma, haverá revisão fora das datas programadas pela Secretaria. Uma vez perdida a
data da revisão, o aluno não terá direito a uma segunda data.
§ 1º. Eventuais erros de correção ou de atribuição de notas deverão ser prontamente suscitados ao professor, que
tomará, se for o caso, medidas cabíveis para a retificação.
§ 2º. Se discordar das notas referentes às avaliações bimestrais, o aluno poderá requerer ao professor,
fundamentadamente, a revisão individual da mesma, no prazo de 24 (vinte e quatro), a contar da revisão coletiva.
§ 3º. Mantida a nota pelo professor, poderá o aluno recorrer ao Colegiado de Curso, mediante pedido escrito, no
prazo de 48 (quarenta e oito horas), contados da ciência da decisão do professor.
§ 4º. O pedido escrito de revisão deverá ser protocolado exclusivamente na Central de Atendimento pelo Aluno.
§ 5º. A revisão no Colegiado de Curso será feita por três professores, sendo a nota final da revisão a média
aritmética entre as três notas.
§ 6º. Da decisão do Colegiado de Curso não caberá nenhum outro recurso.
Art. 77. Será atribuída nota zero ao aluno que utilizar de meios ilícitos ou não autorizados pelo professor, em
qualquer instrumento de avaliação, quando flagrado, sem prejuízo de outras sanções disciplinares cabíveis,
previstas neste regimento.
Art. 78. O aluno reprovado em três ou mais disciplinas, do período em que estiver matriculado, poderá, respeitado
o teto da carga horária semanal para o curso, antecipar disciplinas dos períodos seguintes, desde que não sejam
sequenciais.
Art. 79. As notas e a frequência às aulas estarão disponíveis para consulta pelos alunos, mediante uso de senha
pessoal e intransferível, diretamente no sítio mantido pela FMS na rede mundial de computadores, a partir das
datas estabelecidas no calendário acadêmico.
Parágrafo único. Compete ao professor lançar a nota e a frequência para fins de registro e consulta.
Art. 80. O aluno regular que atrasou os seus estudos, em razão de reprovação, transferência ou obtenção de novo
título e tiver disponibilidade no horário, poderá antecipar disciplinas dos períodos seguintes, na Faculdade, desde
que não sejam sequenciais, respeitando uma carga horária semanal máxima de 50% além da carga original do
período e o prazo de integralização do curso.
Art. 81. As provas e demais instrumentos de avaliação discente são documentos institucionais, devendo ficar sob a
guarda do Professor até o final de cada semestre letivo.
§ 1º. Findo o semestre letivo, os instrumentos de avaliação poderão ser inutilizados, exceto aqueles necessários à
formação de prova em situações de recurso ou litígio.
§ 2º. Não se aplica o disposto no caput e parágrafo 1º quando se tratar de Avaliação Final, a qual deverá ficar
arquivada na Secretaria da Faculdade por um prazo mínimo de cinco anos, findo o qual, a Faculdade procederá ao
descarte, de acordo com a tabela de temporalidade do Arquivo Nacional.
Art. 82. Caso a Faculdade venha adotar o regime seriado anual em algum curso, ela fará o ajuste necessário na
fórmula para se calcular a média dos alunos.
Seção II
Da avaliação dos alunos que demonstrem extraordinário aproveitamento nos estudos
Art. 83. Os alunos que demonstrem extraordinário aproveitamento nos estudos poderão requerer que lhes sejam
aplicadas provas e avaliações especiais, com vistas à comprovação de sua proficiência acadêmica para fins de
abreviação do curso no qual estejam matriculados.
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§ 1º. O requerimento deverá contar com o aval de pelo menos 2 (dois) professores do curso e deverá ser instruído
com prova do pagamento de taxa definida pela Direção Geral.
§ 2º. Estando em ordem o requerimento, o Coordenador do Curso no qual estiver matriculado o interessado
formará Banca Especial, a ser composta por, no mínimo, 3 (três) professores, aos quais caberá elaborar e aplicar
provas e outros instrumentos de avaliação, que servirão para aferir o grau de excepcionalidade e aproveitamento
demonstrados.
§ 3º. Considerar-se-á demonstrado o extraordinário aproveitamento de estudos para fins de abreviação do tempo
de duração do curso em que estiver matriculado o aluno que obtiver pontuação igual ou superior a 90% (noventa)
por cento do total.
§ 4º. Somente poderão requerer aplicação de provas e avaliações especiais para fins de abreviação do tempo de
duração de curso os alunos que já tenham cumprido pelo menos 1/3 (um terço) da carga horária total prevista para
o curso respectivo.
§ 5º. Aluno reprovado na disciplina ou em exame especial, não poderá requerer esta modalidade de avaliação.

Capítulo XI
DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS HONORÍFICOS
Art. 84. Integralizado o currículo e satisfeitas as demais exigências legais, o aluno terá direito a colar grau e, por
conseguinte, ao diploma correspondente.
Art. 85. Serão conferidos certificados aos alunos que concluírem com aproveitamento cursos de especialização,
aperfeiçoamento, extensão e outros.
Art. 86. A FMS poderá conceder títulos honoríficos a pessoas que tenham contribuído de forma relevante para a
educação.
Art. 87. Serão concedidos títulos de:
I - Professor Emérito, ao professor que tiver prestado serviços relevantes à Faculdade;
II - Professor Honoris Causa às pessoas que se distinguirem por seu notório saber ou pela alta relevância de seu
comportamento profissional, moral ou social;
III - Benemérito a pessoas que tenham feito doações de bens livres ou realizado obras materiais em proveito do
ensino e da pesquisa no âmbito da Faculdade.
Parágrafo único. A concessão de título honorífico depende de proposta da Direção Geral e aprovação pela
Congregação
TÍTULO IV
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
Art. 88. A comunidade acadêmica compõe-se de professores, alunos, diretores e corpo técnico-administrativo
formado por auxiliares de administração escolar.
Capítulo I
DO CORPO DOCENTE

Art. 89. O corpo docente é constituído pelos professores contratados no regime da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, que ministram aulas nos diversos cursos e programas oferecidos pela FMS.
Art. 90. O Corpo Docente deve cumprir o disposto no Projeto Educacional da Faculdade – Anexo I, o qual é parte
integrante deste Regimento e tem caráter obrigatório.
Art. 91. Integra este Capítulo o Sistema de Procedimento Docente – Anexo II, de cumprimento obrigatório.
18

Capítulo II
DO CORPO DISCENTE
Art. 92. O Corpo Discente é constituído pelos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação, de pósgraduação, extensão e outros que vierem a ser criados no âmbito da FMS.
Parágrafo único. Ao requerer matrícula o aluno assume o compromisso de respeito às normas regimentais da
FMS, aos regulamentos próprios, ao contrato de prestação de serviços educacionais, à legislação vigente, bem
como às autoridades que deles emanem, constituindo falta passível de punição seu desatendimento ou
transgressão.
Art. 93. É Facultado ao discente requerer atendimento especial a que se referem o Decreto 1044, Lei 6202 e
demais legislações correlatas.
Parágrafo único. A atendimento a que se refere ao caput se aplica após o décimo quinto dia de afastamento das
atividades acadêmicas, dentro das possibilidades da Faculdade e não se aplica às disciplinas de caráter prático ou
de laboratório.
Art. 94. Os direitos e deveres do Corpo Discente está regulado pelo Sistema de Procedimentos Discente – Anexo
III, o qual integra este Regimento e é de cumprimento obrigatório.

Seção I
Do Diretório Acadêmico
Art. 95. É facultado aos alunos da FMS constituir Diretório Acadêmico com objetivo de representar os interesses
coletivos do corpo discente perante a Direção Geral e órgãos colegiados da FMS.
Art. 96. A FMS destinará espaço físico apropriado para instalação do Diretório Acadêmico.
Art. 97. Caberá ao Diretório Acadêmico indicar os representantes dos alunos nos órgãos colegiados previstos
neste Regimento.
Parágrafo único. Na falta ou inexistência do Diretório Acadêmico, os alunos elegerão diretamente seus
representantes, conforme regulamento a ser expedido pela Direção Geral.
Art. 98. O Diretório Acadêmico terá regulamento próprio, observadas a legislação civil específica, a legislação
educacional, o Estatuto da FEMS e o presente Regimento.

Capítulo IV
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 99. O Corpo Técnico-Administrativo é constituído por auxiliares de administração escolar contratados no
regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Art. 100. Os integrantes do Corpo Técnico-Administrativo devem:
I - assumir como princípio organizador das atividades administrativas os valores e ideais que orientam a gestão
administrativa da FMS;
II - cumprir e fazer cumprir a legislação civil e educacional em vigor, o Estatuto da FEMS, este Regimento e as
demais normas e orientações expedidas pela Direção Geral e pela Diretoria Executiva;
III - adotar comportamento colaborativo, dialógico, investigativo, preventivo e avaliativo no trabalho;
IV – comprometer-se com a melhoria da qualidade e a eficiência dos serviços da Secretaria, Central de
Atendimento, Biblioteca, Laboratórios de Informática e Serviços Gerais;
V – comprometer-se com a integração dos diversos setores administrativos que compõem a Faculdade;
VI - respeitar as opiniões e críticas de alunos e professores;
VII – zelar pelo patrimônio da Faculdade.
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Seção I
Do Assistente do Diretor Geral

Art. 101. A Direção Geral da FMS contará com um Assistente da Direção, que se incumbirá do assessoramento
direto ao Diretor Geral na gestão acadêmica, cumprindo as tarefas e exercendo as funções por ele determinadas.
Seção II
Da Secretaria Geral

Art. 102. A Secretaria Geral da Faculdade será dirigida por um(a) Secretário(a) Geral, designad(o)a pelo Diretor
Executivo da FEMS mediante indicação do Diretor Geral.
Art. 103. Ao (À) Secretário(a) Geral compete:
I - expedir certidões, atestados e declarações;
II – secretariar as reuniões dos órgãos colegiados da FMS, lavrando as respectivas atas;
III - abrir e encerrar as atas de colação de grau;
IV – assinar, em conjunto com o Diretor Geral:
a) os diplomas e certificados expedidos pela Faculdade;
b) os termos de colação de grau;
c) declarações e outros documentos que forem de sua alçada.
V – coordenar os trabalhos da Secretaria Geral exercendo todas as competências que lhe são próprias, além
daquelas que lhe forem especialmente atribuídas pela Direção Geral.
TÍTULO V
DO REGIME DISCIPLINAR
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 104. O ato de matrícula ou admissão para o exercício de cargo ou função docente ou técnico-administrativa
importa em compromisso de respeito:
I - aos princípios éticos que regem a FEMS e a Faculdade;
II - à dignidade acadêmica;
III - às normas contidas na legislação do ensino e neste Regimento, bem como às baixadas complementarmente
pelos órgãos competentes; e
IV – às orientações e determinações de superiores hierárquicos.
Capítulo II
DO REGIME DISCIPLINAR APLICÁVEL AOS INTEGRANTES DOS CORPOS
DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 105. Constitui infração disciplinar, punível na forma da legislação trabalhista em vigor, o desatendimento ou
transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior.
Art. 106. O descumprimento de obrigações inerentes aos contratos de trabalho existentes entre a FEMS e seus
colaboradores importará em sanções aos faltosos, nos termos da legislação trabalhista em vigor.
Capítulo III
DO REGIME DISCIPLINAR APLICÁVEL AO CORPO DISCENTE
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Art. 107. O regime disciplinar da Faculdade, aplicado aos discentes, é pautado nos princípios fundamentais da
dignidade da pessoa humana, na ampla defesa e no contraditório, e deverá se conduzir segundo os valores éticos e
morais que norteiam os objetivos e a proposta pedagógica da Faculdade, abstendo-se os discentes de praticar atos
incompatíveis com a vida em sociedade e, em especial, com a vida acadêmica.
Art. 108- Os integrantes do Corpo Discente estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
I - advertência escrita, registrada nos assentamentos acadêmicos do aluno, não se aplicando em caso de
reincidência, caso o aluno incorra em infração de mesma gravidade ou inferior;
II - afastamento de sala de aula;
III - suspensão, implicando o afastamento do aluno de todas as atividades universitárias por um período de
10(dez) a 30 (trinta) dias;
IV - desligamento, precedido de processo disciplinar, conduzido por comissão designada pelo Diretor Geral da
Faculdade.
Art. 109. As sanções disciplinares serão aplicadas:
I - pelo Professor no caso de afastamento de sala de aula.
II - pelo Coordenador do Curso, nos casos de advertência escrita e suspensão.
III - pelo Diretor Geral da Faculdade, no caso de desligamento do aluno;
Parágrafo único. É assegurado ao discente o direito à ampla defesa.
Artigo 110. Caberá recurso, com efeito suspensivo, interposto no prazo de cinco dias, a contar do conhecimento
dos atos administrativos que impuserem as sanções previstas no Art. 114, para:
I - o Colegiado de Curso, nos casos de Advertência Escrita e Suspensão.
II - a Congregação da Faculdade, nos casos de desligamento.
Art. 111. A advertência escrita é aplicável à infração de natureza leve, praticada contra qualquer membro dos
corpos docente, discente e técnico-administrativo.
Parágrafo único. São consideradas infrações de natureza leve os comportamentos inadequados de menor potencial
ofensivo, reparáveis apenas mediante orientação e chamamento à ordem.
Art. 112. Ao professor compete determinar o afastamento da sala de aula do aluno que nela estiver se conduzindo
de maneira desrespeitosa, inconveniente ou perturbadora do ambiente.
Art. 113. São infrações de natureza grave:
I - praticar atos de vandalismo;
II - ofender, com palavras de baixo calão, integrantes dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, bem
como acintosamente desrespeitá-los;
III - praticar atos anti-sociais de maior potencial ofensivo;
IV - danificar dolosamente o patrimônio da FEMS ou de particulares, no âmbito das instalações da Faculdade;
V - praticar jogos proibidos ou de azar no âmbito da FMS;
VI - perturbar gravemente as atividades acadêmicas ou dos órgãos administrativos da Faculdade ou da FEMS;
VII - fraudar ou tentar fraudar a execução de trabalhos ou avaliações acadêmicas;
VIII - utilizar objetos, bens, máquinas, equipamentos ou documentos de propriedade da FEMS, ou retirá-los de
suas dependências, sem autorização de pessoa competente;
IX - agredir, física ou moralmente, qualquer dos integrantes dos corpos docente, discente ou técnicoadministrativo;
X - empreender ou participar de trotes violentos;
XI - iniciar, incitar ou participar de contendas físicas (brigas), nos recintos da FMS ou onde esteja ocorrendo
atividade a esta vinculada, inclusive bailes de formatura;
XII - praticar, nas dependências da FMS, ou onde esteja ocorrendo atividade a esta vinculada, crime ou
contravenção penal.
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Art. 114. O discente penalizado com suspensão não poderá assistir as aulas ou frequentar quaisquer dependências
da FMS, exceto pelo tempo estritamente necessário para a participação em avaliações escritas.
Art. 115. Serão registradas como faltas as infrequências do discente penalizado com suspensão.
Art. 116. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados, os danos causados, a gravidade da infração
cometida, as circunstâncias atenuantes ou agravantes, o dolo ou a culpa, bem como os antecedentes do infrator.
Art. 117. São circunstâncias atenuantes:
I - o comportamento disciplinar do aluno antes da infração;
II - a primariedade da infração;
III - a apresentação espontânea;
IV - confissão espontânea da autoria do fato;
V - as circunstâncias que deram causa ao ato infracionário.
Art. 118. São circunstâncias agravantes:
I - o comportamento disciplinar do aluno antes da infração;
II – a reincidência;
III - O anonimato;
IV - a imprudência, a negligência ou a omissão.
Parágrafo único. A reincidência implica em aplicação de penalidade mais grave.
Art. 119. Não sendo conhecida a autoria do fato, o Diretor Geral receberá a denúncia e nomeará a Comissão de
Sindicância para apurar os fatos e as circunstâncias.
§1º. A comissão de sindicância terá o prazo de 15 dias para concluir os trabalhos, com liberdade na condução do
processo, podendo ser prorrogado por igual período, desde que o presidente da comissão apresente uma
justificativa fundamentada.
§2º.Identificado(s) o(s) autor(es), e confirmada a veracidade da denúncia, o presidente da Comissão encaminhará o
relatório circunstanciados à autoridade competente para aplicação da pena ou para o arquivamento do processo.
Art. 120. Não serão expedidos documentos com vistas à transferência, ou cancelamento de matrícula a aluno
sujeito a sindicância, inquérito ou processo disciplinar, antes de sua conclusão.
Art. 121. As sanções aplicadas ao infrator não o exime da reparação dos danos morais ou materiais que tenha
causado à Instituição ou a terceiros, nem o isenta das responsabilidades de ordem civil e criminal em que
porventura incorrer.
Art. 122. Será cancelado o registro da penalidade de advertência escrita se, no prazo de 1 (um) ano de sua
aplicação, o aluno não incorrer em reincidência.
Capítulo IV
DOS RECURSOS
Art. 123. Das decisões acadêmicas e administrativas, e observado o disposto no Artigo 116, cabe pedido de
reconsideração para a própria autoridade ou órgão, ou para instância imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da data em que o interessado tenha tomado ciência.
Parágrafo único. As decisões acadêmicas e administrativas da Congregação são irrecorríveis.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 124. A Faculdade buscará meios de articulação com outras Instituições de Educação Superior do município e
região, visando à colaboração para o desenvolvimento e o aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão.
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Art. 125. A Faculdade poderá manter publicações periódicas ou diárias, quando julgar de seu interesse.
Art. 126. Os representantes discentes na Congregação e na CPA, poderão ter compensações a serem estabelecidas
pelo Diretor Geral.
Art. 127. É obrigatória a frequência de alunos e professores às atividades acadêmicas, salvo nos programas de
educação à distância.
Art. 128. A Faculdade não aceitará atestados médicos com afastamento inferior a três dias.
Art. 129. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral, ad referendum da Congregação.
Este Regimento foi aprovado pela Congregação da Faculdade, em reunião ordinária realizada no dia 28 de
setembro de 2019.
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ANEXO III
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