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Este documento tem como objetivo detalhar as 
principais normas relacionadas à vida acadêmica, 
dispostas de forma mais geral no Regimento 
Interno da FAFIPE.
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DA MATRÍCULA
1. O processo de matrícula se iniciará na Secretaria Pedagógica, em prazos estabelecidos 
no Calendário Escolar, mediante o preenchimento de Requerimento de Matrícula, 
acompanhado da documentação necessária, além do comprovante de quitação dos 
encargos educacionais devidos.

2. O cancelamento voluntário de matrícula ocorrerá por expressa manifestação de 
vontade.

3. A matrícula só poderá ser trancada após decorrido o primeiro semestre do curso, a 
pedido formal do próprio aluno, na Secretaria Pedagógica da Faculdade.

- Ultrapassado o prazo de 02 (dois) períodos letivos consecutivos do trancamento da 
matrícula, o aluno perde o vínculo com a Instituição, podendo reingressar somente por 
meio de processo seletivo;

- As condições de trancamento de matrícula são: ter cursado o primeiro semestre do 
curso; estar quite com a biblioteca e outros eventuais encargos junto à Mantenedora e 
recolher taxa especí!ca na tesouraria da Mantenedora, após quitação de débitos 
anteriores.

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
4. O Aproveitamento de Estudos consiste na convalidação de disciplinas, ou de seus 
conteúdos, efetivadas em outros cursos da própria FAFIPE ou de outras Instituições, em 
conformidade com a legislação vigente.

- A solicitação de Aproveitamento de Estudos deverá ser feita na Secretaria Pedagógica 
dentro do período estabelecido no Calendário Acadêmico;

- O discente de Medicina que ingressar por processo seletivo (Vestibular) e solicitar 
Aproveitamento de Estudos só poderá obter convalidação de disciplinas no limite de 
40% da matriz curricular do curso mantido pela IES, conforme Portaria nº 16 de 
05/10/2020;

- A dispensa/convalidação de disciplinas só garante ao aluno a matrícula em turma mais 
avançada quando houver vaga disponível;

- Passados 8 anos da aprovação na disciplina concluída, o aproveitamento de estudos 
poderá ser feito mediante avaliação aplicada pela FAFIPE.

5. Disciplinas cursadas pelo aluno em outras IES, de forma paralela ao curso da FAFIPE, 
não serão aproveitadas, exceto em caso de convênios especí!cos e acordos de 
cooperação estabelecidos entre as referidas instituições.
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6. Documentos oriundos de instituições estrangeiras deverão estar obrigatoriamente 
acompanhados das respectivas traduções o!ciais, em português. Também deverá ser 
feito o apostilamento ou legalização do Histórico Escolar na Embaixada ou Consulado 
Estrangeiro do país onde foram cursadas as disciplinas ou no Consulado da República 
Federativa do Brasil no país onde foram cursadas as disciplinas.

DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
7. A frequência às aulas e demais atividades escolares é obrigatória.

8. O aluno terá direito a abono de faltas, desde que comprove documentalmente via 
requerimento na Secretaria Pedagógica, dentro de 5 (cinco) dias úteis a partir do evento, 
pelo menos uma das seguintes situações:

a) Participação em representação desportiva nacional (Lei nº 9.615/1998);

b) Convocação para os serviços ativos, caso de aluno O!cial ou aspirante a O!cial da 
Reserva, desde que apresente o devido comprovante (Decreto nº 85.587/1980);

c) Representação do corpo discente na CPA – Comissão Permanente de Avaliação —, em 
reuniões com horário coincidente com as atividades acadêmicas (Lei nº10.861/2004);

d) Amparo à gestação, parto ou puerpério (Lei nº 6.202/1975);

e) Doenças infectocontagiosas, afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 
traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos que exijam 
ausência às aulas (Decreto-Lei nº 1.044/1969).

f ) Convocação para audiência judicial.

- Nos casos descritos acima, com ausência superior a 15 (quinze) dias ininterruptos, o 
aluno terá direito à compensação das faltas desde que realize atividades acadêmicas 
domiciliares, sobre conteúdos ministrados no período, mediante requerimento 
protocolado na Secretaria Pedagógica e com a devida supervisão docente;

- As faltas serão abonadas somente após a avaliação das atividades domiciliares pelos 
docentes;

- As atividades acadêmicas domiciliares abonam as faltas do discente, porém, as 
atividades avaliativas (provas, trabalhos etc) deverão ser realizadas após o término do 
período de afastamento;

- As aulas práticas deverão ser realizadas após o término do período de afastamento do 
discente, bem como a entrega dos relatórios das práticas;
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- No atestado médico deverá constar o CID (Classi!cação Internacional de Doenças) e o 
período do afastamento;

- Faltas por motivos de consulta médica, odontológica, psicológica, !sioterapia não serão 
abonadas, nem mediante a apresentação de atestado. Tais faltas entram no percentual de 
25% de ausência permitido para cada disciplina;

- Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 
disciplina o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% das aulas e demais 
atividades programadas.

9. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre o 
aproveitamento nos estudos.

- A frequência de no mínimo 75% por disciplina no período letivo é condição sine qua 
non para aprovação;

- O aproveitamento nos estudos é avaliado através de acompanhamento contínuo do 
aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares (provas, trabalhos,

Veri!cação de Aprendizagem Global etc), inclusive no cumprimento de estágio 
supervisionado.

10. Atribui-se nota 0 (zero) ao aluno que se utilizar de meios fraudulentos na consecução 
de quaisquer instrumentos de avaliação bem como ao aluno que faltar na data prevista 
de sua realização ou entrega, ressalvado o disposto nos parágrafos abaixo.

11. Terá direito a segunda chamada de avaliação (ou prova substitutiva) o aluno que 
apresentar uma das seguintes justi!cativas:

a) Falta médica, por problemas de saúde, que impossibilitem de realizar a atividade, de 
acordo com o pronunciamento médico;

b) Atividades excepcionais relativas ao exercício pro!ssional e que sejam indispensáveis 
para a manutenção do vínculo empregatício;

c) Óbito de familiares, incluindo apenas os ascendentes, descendentes, cônjuges e/ou 
irmãos.

- Para apresentar as justi!cativas mencionadas no parágrafo anterior, o aluno deverá, 
dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a realização/entrega do instrumento 
de avaliação, encaminhar requerimento à Secretaria, anexando os documentos originais 
que comprovem o motivo da ausência;

- No caso de apresentação de atestado médico, a regra é a mesma apresentada no item 8 
deste documento;
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- A data para realização da avaliação e o conteúdo exigido na segunda chamada (ou 
prova substitutiva) serão de!nidos pelo Coordenação do Curso ou NDE (Núcleo Docente 
Estruturante), com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

12. No término do semestre, apuradas as notas de todos os instrumentos de avaliação, 
deverá ser atribuída uma nota re"etindo a média do desempenho acadêmico do aluno, 
expressa em grau numérico de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, permitindo-se o fracionamento 
de cinco décimos (0,5).

- O aluno que, em cada disciplina, obtiver média igual ou superior a 7 (sete) na síntese dos 
resultados apurados nos instrumentos de avaliação aplicados durante o período letivo, 
estará automaticamente promovido para o semestre seguinte, desde que tenha atingido 
a frequência mínima exigida;

- O aluno que obtiver média inferior a 7 (sete) e igual ou superior a 4 (quatro) terá direito 
a exame !nal, que abrangerá todo o conteúdo programático da disciplina e cuja nota 
somada com a média semestral deverá perfazer média !nal igual ou superior a 5 (cinco) 
para dar direito à aprovação;

- Será reprovado o aluno de graduação que em qualquer hipótese obtiver nota inferior a 
5 (cinco) no exame !nal, ou não comparecer para realizá-lo na data e horário !xados;

- Quanto à realização de Exame Final em segunda chamada, aplicam-se os mesmos 
direitos descritos no item 12.

- Será reprovado, sem direito a exame, o aluno de graduação que auferir média abaixo de 
4 na apuração do resultado dos instrumentos de avaliação aplicados no semestre.

- Somente terá direito a Exame Final o estudante de curso de graduação.

13. Conceder-se-á revisão de provas e de exames !nais, exceto em casos em que a forma 
de avaliação não o permita.

- O pedido de revisão da prova/exame será deferido pelo Diretor de Centro, devendo ser 
requerido na Secretaria Pedagógica pelo aluno interessado dentro do prazo de 2 dias 
úteis, contados da publicação da nota;

- Uma vez deferido o requerimento, este será juntamente com a prova/exame 
encaminhado ao professor interessado, o qual, feita a revisão, emitirá seu parecer no 
próprio requerimento;

- Da revisão do professor, quando negativo o resultado, caberá recurso para o Diretor de 
Centro, que designará uma comissão de três professores para uma nova revisão dentro 
do prazo de 3 dias úteis, contados da data em que o recorrente foi cienti!cado da decisão;

- Não caberá recurso contra a decisão da comissão nomeada pelo Diretor de Centro.
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14. O aluno retido em mais de três disciplinas deverá matricular-se, no ano subsequente, 
apenas nessas, a que se chamarão “disciplinas em dependência”.

- Tendo ocorrido as disciplinas em dependência apenas no 2º período letivo do ano, o 
aluno se matriculará regularmente no 1º período do ano subsequente, mas no 2º período 
se matriculará exclusivamente nas disciplinas em dependência, aplicando-se as mesmas 
exigências de frequência e aproveitamento estabelecidas neste Regimento;

- Caso as disciplinas em dependência tenham ocorrido no primeiro e segundo períodos 
letivos do ano, para o ano subsequente o aluno deverá se matricular na turma cuja matriz 
curricular contemple tais disciplinas.

15. Ao aluno retido em qualquer disciplina será facultado optar pelo regime de 
Progressão Tutelada, que visa a oferecer oportunidade de cumprir disciplina em 
dependência paralelamente ao prosseguimento regular dos estudos, aplicando-se as 
mesmas exigências de frequência e aproveitamento estabelecidas neste Regimento. A 
Progressão Tutelada se dará conforme as disponibilidades da FAFIPE e será paga pelo 
aluno.;

16. Ficam excluídas dessas regras descritas acima as disciplinas apontadas como 
pré-requisito no Projeto Pedagógico do Curso.

DO JUBILAMENTO E DA PERDA DE VÍNCULO COM A 
INSTITUIÇÃO

17. Entende-se por jubilamento a perda de vínculo com a FAFIPE dos alunos que 
ultrapassarem o prazo máximo de tempo para a conclusão de seu curso previstos no 
Projeto Pedagógico.

18. Acarretarão perda de vínculo do estudante com a Instituição os seguintes casos:

a) se ultrapassado o prazo de 2 (dois) semestres consecutivos de trancamento total de 
matrícula;

b) se o aluno não se matricular no semestre subsequente;

c) se o aluno for reprovado em todas as disciplinas cursadas.
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DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE
19. São direitos dos membros do corpo discente:

a) receber ensino correspondente à série ou modalidade em que estiver matriculado;

b) ser atendido pelos professores, a propósito de orientação sobre o programa, a 
bibliogra!a indicada e a matéria ministrada;

c) utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela FAFIPE;

d) sendo aluno regular, votar e ser votado nas eleições do órgão de representação 
estudantil;

e) recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos.

20. São deveres dos membros do Corpo Discente:

a) aplicar máxima diligência no aproveitamento do ensino ministrado na FAFIPE;

b) atender aos dispositivos previstos em lei e neste Regimento;

c) abster-se de praticar atos que prejudiquem, moral ou materialmente, a Instituição ou 
seu normal funcionamento;

d) pagar os encargos educacionais nas épocas próprias.

21. O exercício de quaisquer funções de representação ou atividades decorrentes não 
eximirá o estudante do cumprimento de seus deveres escolares, salvo o caso de ter sido 
convocado pela CPA.

22. A escolha dos representantes discentes será feita pelos Centros Acadêmicos de Curso 
ou qualquer outro órgão de representação discente, conforme determinado em seu 
estatuto, ou por indicação de seus pares, respeitadas as disposições deste Regimento.

23. Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penas disciplinares:

a) advertência por escrito; 

b) repreensão por escrito;

c) suspensão;

d) desligamento.
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24. As penas previstas no artigo anterior consistem em:

I - advertência por escrito, por:

a) prejudicar ou interromper o procedimento normal das aulas;

b) impedir ou di!cultar a boa ordem e a honestidade nos trabalhos de classe ou em 
exames;

c) faltar com respeito e consideração a colegas, professores e funcionários.

II - repreensão por escrito, por:

a) reincidir nas faltas previstas no inciso I;

b) ofender outro aluno, docente ou qualquer membro do pessoal técnico-administrativo;

III - suspensão, por:

a) reincidir nas faltas previstas no inciso II;

b) praticar improbidade na execução de trabalhos escolares;

c) desacatar o Diretor de Centro, Diretor Geral, qualquer membro do corpo docente ou 
autoridades administrativas da Faculdade e da Mantenedora;

d) agredir qualquer pessoa dentro do campus.

IV - desligamento, por:

a) reincidir, com agravante de dolo, nos casos do inciso III;

b) agredir ou ofender com gravidade o Diretor Geral, Diretor Acadêmico, empregados e 
docentes da FAFIPE ou qualquer membro do pessoal técnico-administrativo da 
Mantenedora;

c) praticar atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal, incompatíveis com a 
dignidade da Instituição.

- São competentes para aplicação das penalidades:

a) nos casos dos incisos I, o Coordenador de Curso;

b) nos casos do inciso II, o Diretor de Centro;

c) nos casos do inciso III, o Diretor de Centro a pedido do Coordenador de Curso ao qual 
o aluno está afeto;

d) no caso do inciso IV, o Diretor Geral a pedido do Coordenador de Curso e “ad 
referendum” da Congregação.
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- Para apuração de infração praticada pelo corpo discente, que se enquadre em pena de 
desligamento, será designada pelo Diretor Geral uma comissão de apuração de 3 
professores, à qual se integrará 1aluno designado pelo Centro Acadêmico ou outro órgão 
representativo discente;

- O registro da penalidade aplicada será feito em documento próprio, não constando do 
histórico escolar;

- Será cancelado o registro das penalidades de advertência e repreensão se, no prazo de 
1(um) ano de sua aplicação, o aluno não for reincidente.

25. Da sanção aplicada caberá recurso ao órgão colegiado superior, obedecida a escala:

a) de penalidade aplicada pelo Coordenador, ao Diretor de Centro;

b) do Diretor de Centro, ao Diretor Geral;

c) do Diretor Geral, à Congregação.
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