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TÍTULO l 

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE E DA NATUREZA 

 

Art. 1° AFACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO é uma 

Instituição de Ensino Superior, constituída e mantida pela FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DOBAIXO SÃO FRANCISCO Dr. RAIMUNDO MARINHO, 

entidade criada pela Prefeitura Municipal de Penedo, pela Lei Municipal n° 638, 

de 13 de agosto de 1971, com registro no Livro de Registros Especiais de Pessoas 

Jurídicas da Comarca de Penedo, município do Estado de Alagoas, no Livro A - 

4, sob o número de ordem 57, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de 

16 de setembro de 1977 e 08 de janeiro de 1982, e adequada às normas impostas 

do Novo Código Civil Brasileiro – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em 

Assembleia Geral de 07/06/2005. 

 

Art. 2° A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO – FRM 

PENEDO autorizada pela resolução 075/2010 – CEE, publicada no D. O.-AL em 

17/11/2010 e homologada pelo Secretário de Estado da Educação, por meio da 

portaria Nº 1029, de 31 de dezembro de 2010 é resultante da Fusão da Faculdade 

de Formação de Professores de Penedo (que deu origem á IES) autorizada pelo 

Decreto nº 70.377/72, publicado no D.O.U. 05.04.72, da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicada de Penedo, autorizada pela Resolução nº 166/99, publicada no 

D.O.E/AL de 12.04.99,  e da Faculdade de Ciências Jurídicas de Alagoas, 

autorizada pela Portaria nº 048/2004, publicada no D.O.E/AL de 09.08.2004, e 

atualmente migrou para o Sistema Federal de Educação. 

 

Art. 3° A FRM PENEDO tem o limite territorial de atuação e foro na cidade 

de Penedo, no Estado de Alagoas, e funciona na Rua 15 de novembro, s/n, Centro 

na cidade de Penedo, estado de Alagoas, CEP – 57200-000, na qualidade de 

Instituição de Ensino Superior, mantida pela Fundação Educacional do Baixo São 

Francisco Dr. Raimundo Marinho, que a representa. 

Art. 4° A FRM PENEDO, inscrita no CNPJ sob o nº 12.432.605/0001– 30 

e rege-se por este Regimento Geral, pela Mantenedora, pelos estatutos da 

Mantenedora, pela legislação pertinente e, no que couber, pelas decisões 

emanadas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC e pelo Conselho Nacional 

de Educação - CNE. 

 

TÍTULO lI 

DOS FINS E DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 5°A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO tem como objetivos 

institucionais: 

I – estimular a criação cultural, o espírito científico e o pensamento reflexivo 

de sua comunidade acadêmica, bem como de sua área de influência; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos a se 

inserirem em setores profissionais e a participarem no desenvolvimento da 
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sociedade brasileira, alagoana, colaborando na formação contínua de seus 

egressos e dos profissionais em geral; 

III – colaborar com o trabalho de iniciação científica, visando o 

desenvolvimento da formação de seus docentes e discentes, a criação e difusão 

da cultura, a promoção do ser humano, o desenvolvimento do seu entendimento 

e do meio em que vive; 

IV – participar da promoção e da divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 

saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

e possibilitar a sua correspondente concretização; 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais, regionais e locais, prestar serviços especializados à 

comunidade em que a IES se encontra inserida, e estabelecer, com a sociedade, 

uma relação de reciprocidade. 

 

Art. 6° Para a consecução de seus objetivos, a FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO oferecerá os seguintes cursos e programas: 

 

I - cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; e 

alunos que tenham sido aprovados no ENEM ou selecionados por programas do 

governo tais como PROUNI e outros que vierem a ser criados  

II - cursos sequenciais por campo do saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela 

Faculdade; 

III – cursos de pós-graduação, compreendendo programas de 

aperfeiçoamento, especialização, e outros, abertos a candidatos diplomados em 

curso de graduação e que atendam às exigências da Faculdade; 

IV – cursos de extensão, aberto a pessoas que atendam os requisitos 

exigidos pela Faculdade. 

 

Parágrafo único – O início e a continuidade do funcionamento dos cursos 

da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO estão submetidos às normas específicas 

para os diversos níveis e modalidades de ensino. 

 

Art. 7° Cabe ao Conselho Acadêmico da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO a iniciativa de criar os cursos e programas de Educação Superior, 

modificá-los e extingui-los, mediante anuência da mantenedora e regularização 

do órgão regulador do sistema de que faz parte, sempre que assim o exigirem as 

normas legais em vigor. 

 

Art. 8º A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO regula-se por este 

Regimento Geral, pelo Estatuto da sua Mantenedora (FEBSFRM), pelos 

regimentos dos seus órgãos específicos e pela legislação cabível. 

 



5 

 

Art. 9° Todos os bens móveis, imóveis, equipamentos, biblioteca, utensílios 

e laboratórios são de propriedade da Fundação Educacional do Baixo São 

Francisco Doutor Raimundo Marinho. 

 

TÍTULO lII 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA  

 

CAPITULO l 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 10.  A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO tem a seguinte Estrutura 

Organizacional: 

 

I - Conselho Superior Acadêmico e Administrativo - CAD; 

II - Comissão Própria de Avaliação - CPA; 

III – Diretoria Geral; 

IV - Diretoria Acadêmica; 

V- Procurador Educacional Institucional 

VI - Colegiados de Curso; 

VII - Coordenações de Curso; 

VIII – Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

IX – Núcleo de Apoio Psicopedagógico;  

X – Laboratórios; e 

X- Ouvidoria. 

 

SEÇÃO I 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DELIBERAÇÃO ACADÊMICA 

 

SUB-SEÇÃO I 

DO CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO - CAD 

  

Art. 11. O Conselho Superior Acadêmico e Administrativo – CAD é órgão 

de natureza normativa, consultiva, deliberativa e jurisdicional da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO nos assuntos acadêmicos e de gestão interna, é 

constituído: 

 

I - pelo Diretor Geral da Faculdade, que o preside;  

II - pelo Vice-Diretor; 

III - pelo Diretor Acadêmico; 

IV - pelo Coordenador da CPA; 

V - pelos Coordenadores de Curso; 

VI - por dois representantes da mantenedora, designados pelo Presidente 

desta; 

VII – um representante dos docentes, escolhido pelos pares, no início de 

cada ano letivo; 
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VIII – um representante dos servidores técnico-administrativos, escolhido 

por seus pares; 

IX – por um representante dos discentes, escolhido pelos pares entres os 

representantes das diversas turmas de graduação da IES. 

 

§ 1º - Os integrantes do CAD que têm assento no Conselho por conta de 

suas funções compõem o organismo colegiado enquanto assumirem os cargos 

respectivos. 

 § 2º - Os representantes das categorias Docente e Técnico-Administrativa 

serão escolhidos para mandato de dois anos, a partir de convocação expressa 

feita pela Direção geral para tal fim; 

 § 3º - O mandato do representante dos discentes tem duração de um ano, 

admitida a recondução por mais um ano. 

 

Art. 12. O Conselho Superior Acadêmico e Administrativo - CAD - da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO tem como principais atribuições: 

 

I - orientar, coordenar e supervisionar as atividades de ensino e extensão 

da Faculdade; 

II - aprovar e/ou modificar este Regimento Geral, com quórum qualificado 

de 2/3 (dois terços) dos seus membros;  

III - deliberar, em caráter geral, mediante resoluções, sobre matérias de 

ensino, extensão, administração e definição da política acadêmica geral da 

Faculdade; 

IV - discutir e aprovar propostas de cursos a serem oferecidos pela IES; 

V - regulamentar as formas de acesso de estudantes à FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO; 

VI - homologar os Regulamentos e Manuais dos Órgãos internos da IES; 

VII - aprovar o PPI, o PDI e o planejamento anual da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO; 

VIII - aprovar o orçamento anual da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO 

a ser proposto à mantenedora; 

IX - conceder títulos honoríficos e acadêmicos definidos neste Regimento 

Geral; 

X - propor convênios e parcerias a serem firmados pela Mantenedora;  

XI - aprovar a prestação de contas anual da Direção da Faculdade, antes 

de ser submetida à Mantenedora para homologação final; 

XII - decidir, após processo administrativo e antes de submeter o ato à 

Mantenedora, a quem cabe decisão final, sobre intervenção em órgãos da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO; 

XIII - acompanhar o Programa de Avaliação Institucional, seus planos de 

trabalho e aprovar os respectivos relatórios produzidos, antes de encaminhá-los 

à Mantenedora e aos órgãos competentes segundo a legislação; 

XIV - funcionar como instância final de recurso em questões de natureza 

acadêmica e disciplinar da Faculdade. 
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XV - deliberar sobre os casos de natureza acadêmica omissos neste 

Regimento Geral. 

 

Parágrafo único – Todos os assuntos que impliquem aumento de 

despesa, inclusive o orçamento anual da Faculdade, serão submetidos ao 

Conselho Deliberativo da Mantenedora, ao qual cabe homologação final. 

 

Art. 13. As decisões do Conselho Superior Acadêmico e Administrativo - 

CAD - serão expressas em forma de Resolução. 

 

§ 1º Ressalvadas as matérias em que expressamente se exige quórum 

qualificado de 2/3, as decisões do Conselho Superior Acadêmico e Administrativo 

– CAD - serão por maioria simples de seus membros. 

 

§ 2º Em casos de urgência e relevante interesse, o Presidente do Conselho 

Superior Acadêmico e Administrativo da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO 

pode editar resoluções “ad referendum” do CAD, submetendo-as à aprovação 

deste na sessão imediatamente subsequente ou à mantenedora, a depender da 

natureza da matéria. 

  

Art. 14. Em caso de impedimento do Presidente do CAD e de seu vice, ou 

na ausência destes, presidirá o Colegiado Superior da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO o Presidente da Mantenedora. 

 

Art. 15. O Conselho Superior Acadêmico e Administrativo da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO reúne-se ordinariamente semestralmente e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por dois terços de 

seus integrantes, decidindo, na primeira convocação, com a presença da maioria 

absoluta e em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número. 

 

Parágrafo único - O Presidente do CAD, além do voto de quantidade, tem 

também o voto de qualidade. 

 

 

SUB-SEÇÃO II 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 

Art. 16. A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA -tem por 

finalidade elaborar e desenvolver, junto à comunidade acadêmica, à 

administração e aos órgãos colegiados da IES, uma proposta de auto avaliação 

institucional, além de coordenar e articular os processos internos da avaliação da 

faculdade, de conformidade com o que se encontra definido nas normas em vigor. 

 

Art. 17. Em obediência aos ditames legais e infra-legais estabelecidos, a 

atuação da CPA/FRM será norteada pelos seguintes princípios: 
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I - autonomia em relação aos órgãos de gestão acadêmica; 

II - fidedignidade das informações coletadas no processo avaliativo; 

III - respeito e valorização dos sujeitos e dos órgãos constituintes da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO; 

IV - compromisso com a melhoria da qualidade da educação; 

V - difusão de valores éticos, sociais, ambientais libertários, igualitários, 

pluralidade cultural e democrática. 

 

Art. 18. São objetivos da CPA/FRM: 

 

I - promover uma cultura avaliativa de âmbito da IES; 

II – definir um projeto de auto avaliação e proceder à avaliação institucional 

da Faculdade; 

III –realizar a avaliação institucional; 

IV - coordenar os procedimentos de implantação e implementação da auto-

avaliação da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO; 

V – Divulgar de forma ampla os resultados obtidos na avaliação 

institucional. 

 

Art. 19. A CPA/FRM será constituída por 05 (cinco) integrantes, dos quais: 

 

I - 02 (dois) são representantes do corpo Docente, sendo um, o 

Coordenador desta Comissão; 

II - 01 (um) representante do corpo Técnico-Administrativo, que será o 

Coordenador-Adjunto desta Comissão; 

III - 01 (um) representante do corpo Discente; 

IV - 01 (um) representante da Sociedade Civil Organizada. 

 

§ 1º Os representantes da categoria Docente, Técnico-Administrativa e 

Discente serão indicados pelo CAD, mediante eleição especialmente convocada 

para tal. 

 

§ 2º O representante da Sociedade Civil Organizada será indicado pela 

Mantenedora. 

 

§ 3º O mandato dos representantes das categorias Docente, Técnico-

Administrativa e da Sociedade Civil Organizada será de 02 (dois) anos, podendo 

ser renovado por igual período. 

 

§ 4º O representante da categoria Discente terá um mandato de 01 (um) 

ano, podendo ser renovado por igual período. 

 

Art. 20. Os membros da CPA/FRM serão designados por ato da Direção 

Geral e a carga horária destinada a essa comissão será de acordo com o 

planejamento e necessidade de cumprimento das atividades que lhes são 

pertinentes. 
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Art. 21. A indicação do coordenador da CPA, dar-se-á de acordo com a 

regras estabelecidas em regulamento próprio. 

 

Art. 22. Serão abonadas as faltas dos estudantes que, integrando a 

CPA/FRM, tenham participado de reuniões realizadas em horários coincidentes 

com atividades acadêmica, sendo essas horas computadas como atividades 

complementares para o aluno. 

 Parágrafo único - A CPA/FRM elaborará seu Regulamento, a ser 

homologado pelo CAD até 90 (noventa) dias após a posse da Comissão. 

 

SUB-SEÇÃO III 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 

 

Art. 23. Os Colegiados de Curso são órgãos coletivos de natureza, 

normativa, consultiva e deliberativa no âmbito da política acadêmica dos cursos 

regulares da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, ouvido o Núcleo Docente 

Estruturante - NDE e devendo submeter seus atos ao CAD. 

 

Art. 24. Compete aos Colegiados de curso da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO: 

a) analisar e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC - de sua 

competência, proposto pelo NDE; 

b) supervisionar o ensino, iniciação científica e a extensão para cada 

período letivo; 

c) emitir parecer sobre consultas e representações de natureza 

acadêmica ou administrativa feitas pela Diretoria, pelo CAD ou por qualquer setor 

ou indivíduo interessado; 

d) executar e fazer executar as normas acadêmicas da Faculdade, 

funcionando como instância recursal preliminar em matérias de natureza 

acadêmica e disciplinar; 

e) propor e participar da organização de eventos, semanas de estudos, 

ciclos de debates e outros, sobretudo quando for promoção específica do curso. 

f) colaborar com os órgãos acadêmicos da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO;  

g) promover a interdisciplinaridade e colaborar com a transdisciplinaridade; 

h) exercer outras atribuições próprias de sua função delegadas pela 

Direção da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO. 

 

Art. 25. Os Colegiados de curso da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO 

deverão se reunir ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente, por 

convocação da Direção Geral, da Direção Acadêmica, da Coordenação de 

Cursos, ou por dois terços de seus membros, sempre que a necessidade 

acadêmica assim o exigir. 
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§ 1º– O coordenador de cada curso da FRM será o Presidente do Colegiado 

de curso respectivo, cabendo-lhe o voto de quantidade e qualidade. 

 § 2º – O Colegiado do curso tem suas atividades disciplinadas através de 

regulamento próprio. 

 

SUB-SEÇÃO IV 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

 

Art. 26. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo 

responsável pela concepção do Projeto Pedagógico no âmbito da política 

acadêmica dos cursos regulares da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO e tem, 

por finalidade, a implantação e consolidação do mesmo. 

 

 Art. 27. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 

I - elaborar e acompanhar o Projeto Pedagógico do curso, definindo sua 

concepção e fundamentos; 

 II - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

 III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso e homologado pelo CAD; 

 IV - analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares 

para deliberação do Colegiado do Curso; 

 V- contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso; 

 VI – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos regulares da Faculdade Raimundo Marinho. 

 

 Art. 28. Cada Núcleo Docente Estruturante dos Cursos da Faculdade 

Raimundo Marinho será constituído de cinco docentes, incluindo o coordenador, 

que o presidirá. 

 

Parágrafo Único - Os docentes de que trata o caput deverão, sempre que 

existir a condição para tanto, possuírem titulação acadêmica obtida em programas 

de pós-graduação stricto sensu e serem contratados em regime de tempo parcial 

e ou integral. 

 

Art.29. Compete ao Coordenador do NDE: 

 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de 

qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Núcleo e um de seus membros para secretariar as reuniões; 

d) encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes. 
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Art.30. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa 

do seu Coordenador, duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo Coordenador ou pela maioria absoluta de seus membros.  

 

Parágrafo Único - as decisões do NDE serão tomadas por maioria simples 

de votos, com base no número de presentes. 

CAPÍTULO II 

 DAS INSTÂNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DA DIREÇÃO GERAL 

 

Art. 31. A Direção Geral da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO é o 

órgão executivo superior da Faculdade, que superintende, coordena e monitora 

todas as suas atividades, na forma definida por este Regimento Geral. 

 

§ 1º A Diretoria da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO é constituída de 

um Diretor Geral e um Vice-Diretor, designados e nomeados pelo Presidente da 

Mantenedora para mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos. 

§ 2ºO Diretor será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo 

Vice-Diretor. 

 

Art. 32. Ao Diretor Geral da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO 

compete: 

 

a) Convocar e presidir as sessões do Conselho Superior Acadêmico e 

Administrativo da Faculdade – CAD;  

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Superior 

Acadêmico e Administrativo da Faculdade – CAD e dos demais órgãos colegiados 

da Faculdade; 

c) Cumprir e fazer cumprir as normas em vigor, assim como as 

decisões deste Regimento Geral e dos Estatutos da Mantenedora; 

d) Supervisionar os serviços administrativos e regimes didáticos, 

conforme orientações emanadas dos órgãos competentes, principalmente no que 

diz respeito à observância do Calendário Acadêmico, dos horários e do 

andamento das atividades didáticas; 

e) Apresentar, à Mantenedora, no final de cada ano civil, orçamento 

detalhado da Faculdade para o próximo ano, bem como relatório das atividades 

desenvolvidas pela IES no ano anterior; 

f) Encaminhar aos órgãos competentes da Mantenedora, propostas de 

admissão e exoneração de docentes e de servidores técnicos administrativos, 

com ou sem justa causa; 

g) Assinar e expedir diplomas e certificados de curso desenvolvido pela 

Faculdade; 
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h) Autorizar a escala de férias dos servidores técnicos administrativos, 

encaminhando-a aos órgãos competentes da Fundação Mantenedora para as 

providências cabíveis; 

i) Manter a ordem e a disciplina na IES; 

j) Aplicar as penalidades regulamentares decorrentes de processos 

administrativos próprios; 

l) Tomar a iniciativa de tudo quanto possa contribuir para o progresso 

da IES; 

m) Encaminhar à presidência da Fundação os nomes dos Chefes e 

Coordenadores indicados ou eleitos para as respectivas funções de gestão, para 

a devida homologação e nomeação; 

n) Tomar decisões "ad referendum" do CAD; 

o) Submeter à aprovação da Fundação mantenedora a proposta 

orçamentária da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO para o ano seguinte, bem 

como as eventuais suplementações de verbas;  

p) Exercer as demais atribuições próprias da função de Direção. 

 

§ 10 Compete ao Vice-Diretor da Faculdade tudo o que for de competência 

do Diretor Geral, quando este se encontrar impedido de exercer o cargo, podendo 

algumas das funções próprias da Direção-Geral, ser exercidas regularmente pelo 

Vice-Diretor, por delegação do titular do cargo. 

 

§ 20 Na vacância do cargo de Diretor Geral, caberá ao Vice-Diretor 

completar o mandato. 

 

SEÇÃO II 

DA DIREÇÃO ACADÊMICA 

 

Art. 33. A Direção Acadêmica é órgão executivo de supervisão, fomento e 

controle nos processos de ensino de graduação nas modalidades presencial e à 

distância, da Faculdade Raimundo Marinho, cabendo-lhe as atividades de 

coordenação, supervisão e orientação de todas as matérias de natureza 

acadêmica, bem como o apoio acadêmico-didático aos Coordenadores de Curso, 

Acadêmica na proposição e execução de Políticas, programas e projetos da 

Faculdade. 

 

Art. 34. São atribuições da Direção Acadêmica, dentre outras: 

 

a) a formulação do Calendário Acadêmico, em comum acordo com os 

órgãos acadêmicos competentes (CAD); 

b) a supervisão das atividades de registro e gestão das atividades 

acadêmicas, prestando conta de seu andamento ao CAD e à Direção Geral; 

c) a coordenação geral dos processos de avaliação externa da 

Faculdade; 

d) acompanhamento das eventuais alterações ou atualizações dos 
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projetos pedagógicos de curso, por parte de NDE  e colegiado de curso; 

e) a articulação de atividades de iniciação científica e extensão da 

Faculdade, de comum acordo com as Coordenações de Cursos e de Práticas e 

Estágios, visando à melhoria da prática docente dos cursos da Faculdade; 

f) a articulação com as Coordenações de Cursos e de Práticas e 

Estágios, de modo a promover, sempre que possível, a articulação entre ensino, 

iniciação científica e extensão; 

g) o incentivo aos docentes e discentes no desenvolvimento de 

atividades de iniciação científica e extensão, buscando entidades de fomento que 

venham a apoiar tais atividades; 

h) a supervisão dos projetos e atividades de iniciação científica; 

i) o incentivo e, se necessário, a coordenação geral de cursos de 

formação continuada para os docentes, discentes e egressos da instituição e para 

a sociedade em geral. 

j) a supervisão das atividades dos coordenadores de curso e 

professores, tais como: inserção de conteúdos, atualização da frequência discente 

e acompanhamento do diário de classe no sistema de controle acadêmico; 

k) a supervisão do controle acadêmico discente junto a secretaria geral 

(evasões e trancamentos); 

l) o acompanhamento das atividades regulatórias e de supervisão 

frente aos órgãos reguladores do ministério da educação. 

m)  promover o contínuo aperfeiçoamento do ensino de graduação e 

pós-graduação a distância;  

n) propor diretrizes para a elaboração, implantação e execução dos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação a distância , 

obedecidas as diretrizes curriculares estabelecidas pelo poder público; propor a 

política de ensino e coordenar a organização acadêmica e os processos relativos 

ao ensino de cursos de graduação e pós-graduação a distância;  

 

Parágrafo único -A Direção Acadêmica será exercida por um docente que 

terá uma carga horária de trabalho destinada exclusivamente ao exercício da 

função, sendo-lhe facultado, sempre que necessário, convocar professores, 

servidores e discentes para tratar de assuntos ligados à sua direção. 

 

SEÇÃO III 

DAS COORDENAÇÕES DE CURSO 

 

Art. 35. Cada curso terá um coordenador indicado pela Direção Geral da 

Faculdade, cabendo-lhe a superintendência das atividades acadêmicas do curso 

nas modalidades presencial e à distância. 

 

Art. 36. São atribuições específicas de cada Coordenador de Curso: 

 

a) coordenar as reuniões do Colegiado do curso sob sua 

responsabilidade e do respectivo NDE, pondo em prática as deliberações tomadas 

pelo coletivo; 
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b) exercer a gestão das ações acadêmico-administrativas, junto com o 

colegiado de curso, desenvolvidas no âmbito do curso, acompanhando os 

processos de transferência, equivalência, dispensa de disciplina, estágio 

supervisionado, colação de grau, entre outros; 

c) ser empreendedor buscando sempre inovação para o curso; 

d) trabalhar a captação, manutenção e retenção de alunos; 

e) estar atento e atualizado quanto a legislação educacional no âmbito do 

curso que coordena e das normas reguladoras do ministério da educação; 

f) participar ativamente dos processos de avaliação da instituição (avaliação 

externa, autoavaliação e ENADE); 

g) acompanhar junto ao registro acadêmico a frequência dos discentes, os 

índices de evasão, de trancamento, de resultados das avaliações dentre 

outros aspectos; 

h) fazer o planejamento estratégico do curso para cada triênio; 

i) participar dos trabalhos referentes ao aproveitamento de estudos e de 

adaptação de disciplinas, emitindo o parecer final; 

j) coordenar a organização de eventos, semanas de estudos, ciclos de 

debates e outros, quando for promoção específica do curso; 

k) colaborar com os órgãos acadêmicos da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO; 

l) propor meios para a formação continuada dos docentes e servidores a 

serviço da Coordenação de curso; 

m) acompanhar as atividades dos Cursos de pós-graduação lato sensu 

correlacionados com o curso de graduação que coordena; 

n) supervisionar as atividades docentes do curso que coordena, zelando pela 

execução integral das aulas e verificando se os assentamentos do Diário 

de Classe e outros registros estabelecidos pela Faculdade de 

responsabilidade docente estão sempre atualizados e se as anotações das 

aulas estão de acordo com os programas aprovados pelo Colegiado e 

Setor de Estudo, quando for o caso; 

o) exercer outras atribuições que sejam próprias de sua função de supervisão 

acadêmica ou delegadas pela Direção da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO; e 

p) j) representar o curso em eventos e situações de natureza acadêmica. 

 

SEÇÃO IV 

DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE GESTÃO 

 

Art.37. A Direção Geral e Acadêmica tem diretamente a elas ligados, os 

seguintes órgãos de apoio: 

 

I -Secretaria Geral; 

II - Biblioteca; 

III – Coordenação Geral de Práticas e Estágios; 

IV - Núcleo de Práticas Jurídicas; 

V - Núcleo de Tecnologia da Informação; 
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VI – Núcleo de Apoio Psicopedagógico;  

VII – Laboratórios;  

VIII- Ouvidoria; e 

IX – Comissão Própria de Avaliação. 

Parágrafo único - Cada um dos órgãos destinados aos serviços de apoio 

terá um responsável designado pelo Diretor Geral, mediante ato de nomeação 

específico. 

 

SUB-SEÇÃO I 

DA SECRETARIA GERAL DA FACULDADE 

 

Art. 38. A Secretaria Geral da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO é 

órgão de assessoramento direto das Direções em matéria acadêmico-

administrativa, e é dirigida por um (a) Secretário (a) devidamente qualificado, que 

é responsável pelo expediente, pelos serviços de admissão, controle e registro 

acadêmico, ficando sob sua supervisão direta todo o pessoal de apoio desses 

serviços e atribuições definidas em regulamento próprio. 

 

Parágrafo Único – A designação do Secretário cabe ao Diretor Geral da 

FRM. 

SUB-SEÇÃO II 

DA BIBLIOTECA 

 

Art. 39. A Biblioteca da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO é 

considerada o centro de irradiação do saber acadêmico, em torno do qual devem 

se articular todas as atividades formativas da Instituição.  

Parágrafo único. O funcionamento da Biblioteca está disciplinado em 

Regulamento próprio. 

 

Art. 40. Ao bibliotecário responsável pela organização e funcionamento da 

Biblioteca compete: 

 

a) conservar o acervo bibliográfico classificado e em dia; 

b) manter sempre colecionados os periódicos e, em dia, a base de 

dados; 

c) remeter às Coordenações de Cursos relações atualizadas dos livros 

e publicações atinentes à respectiva área de conhecimento; 

d) supervisionar a orientação aos consulentes e controlar as consultas; 

e) zelar para que a Biblioteca seja um ambiente de silêncio, favorável 

ao estudo;  

f) manter intercâmbio de livros e publicações com entidades 

congêneres; e 

g) cuidar da formação continuada dos servidores que prestam serviço 

sob sua coordenação. 

h) exercer outras atividades definidas em regulamento próprio. 
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Parágrafo único - A Biblioteca da Faculdade terá como responsável um/a 

bibliotecário/a devidamente titulado/a, escolhido/a e designado/a pelo Diretor 

Geral. 

 

 

 

 

 

SUB-SEÇÃO III 

DA COORDENAÇÃO GERAL DE PRÁTICAS E ESTÁGIOS – CGPE 

 

 

Art.41. A Coordenação Geral de Práticas e Estágio é a instância da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO responsável por fazer a articulação e o 

acompanhamento das atividades de prática formativa profissional supervisionada 

no âmbito de todos os cursos da IES. 

 

Art.42. Cabe à Coordenação de Práticas e Estágios: 

 

a) acompanhar o planejamento e a execução das atividades práticas 

de formação dos graduandos da Faculdade; 

b) promover contato com organismos e instituições públicas e privadas, 

visando à realização das atividades de estágio e prática profissional curriculares 

e extracurriculares; 

c) articular-se com as respectivas coordenações de curso, de modo a 

garantir sintonia entre as atividades teóricas e práticas de formação; 

d) coordenar os professores e profissionais responsáveis pelo 

acompanhamento dos discentes, nas suas atividades de estágio curricular e 

extracurricular; 

e) relacionar-se com a Direção Acadêmica, de modo a incorporar a 

dimensão de investigação e de disseminação do saber nas atividades de prática 

e estágio profissional; 

f) implementar as decisões tomadas pelo CAD, pelas Coordenações 

de Curso referentes a práticas e estágios; 

g) assinar, juntamente com os Coordenadores de Curso, as 

correspondências, certidões e declarações referentes aos estágios; 

h) aprovar os modelos de formulários utilizados no CGPE; 

i) propor aos Coordenadores, projetos de trabalho interdisciplinares a 

serem desenvolvidos conjuntamente com outras Coordenações da IES; 

j) dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos 

alternativos de estágios encaminhados pelos professores de estágio; 

k) encaminhar aos Coordenadores e docentes responsáveis pelos 

estágios, propostas de modificações da pauta de visitas e atividades 

simuladas constantes dos Planos de Ensino das disciplinas; 



17 

 

l) encaminhar aos órgãos competentes da Faculdade, na forma da 

legislação vigente, as propostas de convênios de estágios aprovados 

pelas Coordenações de curso; 

m) emitir parecer avaliativo sobre estágio externo desenvolvido em 

escritórios de advocacia, órgãos, entidades, instituições e empresas conveniados; 

n) apresentar semestralmente, às Coordenações de Curso, relatório de 

trabalho desenvolvido no exercício da Coordenadoria Geral de Estágio. 

 

 § 1º A Coordenação Geral de Práticas e Estágios é exercida por docente 

designado pelo Diretor Geral da Faculdade, sendo-lhe concedido tempo de 

trabalho para o exercício exclusivo da função. 

 

§ 2º No curso de graduação em Direito, as atividades de prática e estágio 

profissional dar-se-ão preferencialmente no Núcleo de Práticas Jurídicas, criado 

e mantido pela Faculdade e coordenado por docente do curso; 

 

§ 3º O Coordenador de Práticas e Estágios deverá convocar, ao menos no 

início de cada semestre letivo, os professores ligados ao setor que coordena, para 

tratar de assuntos inerentes às atribuições e práticas da sua coordenação. 

 

§ 40 Os Estágios Supervisionados dos cursos de graduação da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO regem-se por normas próprias, feitas de 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a Lei do Estágio 

e aos Projetos Pedagógicos dos respectivos cursos, devendo ser normatizados 

por regulamento próprio, quando assim se fizer necessário. 

 

 

SUB-SEÇÃO IV 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - NPJ 

 

 

Art.43. O Núcleo de Práticas Jurídicas é o órgão específico dentro da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO encarregado de organizar, supervisionar e 

prover as atividades de estágio dos alunos do Curso de Graduação em Direito, 

sendo composto: 

 

I – pelo Coordenador do NPJ; 

II - pelos Professores de Estágio do curso. 

. 

§ 1º O NPJ é coordenado por um docente do curso de Direito, ao qual será 

atribuído tempo parcial para o exercício da função. 

 

§ 2º O NPJ tem regulamento próprio, proposto pelo Colegiado do curso de 

Direito e aprovado pelo Conselho Administrativo e Deliberativo – CAD – da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO. 
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Art. 44. Junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas funcionará o Escritório de 

Prática Jurídica (EPJ), que é a instância básica mantida pela FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO para o desenvolvimento das atividades práticas dos 

discentes do curso de graduação em Direito da faculdade. 

 

Parágrafo único - O EPJ é coordenado pelo Coordenador do NPJ e tem 

seu funcionamento disciplinado por Regulamento próprio proposto pelo NPJ e 

homologado pelo CAD. 

SUB-SEÇÃO V 

 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI 

 

Art. 45. O Núcleo de Tecnologia da Informação é a instância responsável 

por manter em funcionamento os sistemas, laboratórios e equipamentos da 

Faculdade, dando manutenção, providenciando as ações de atualização e gerindo 

as bases de dados necessárias ao funcionamento adequado da gestão 

acadêmica, administrativa e financeira da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO.  

 

§ 1º– O NTI é composto por técnicos e monitores em TI, tem sua 

coordenação designada pela Direção Geral da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO. 

§ 2º - O coordenador do NTI será responsável, além do NTI, pelo laboratório 

de informática. 

§ 3º - O NTI tem seu funcionamento disciplinado em regulamento 

específico. 

 

SUB-SEÇÃO VI 

 

NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – NAP 

 

Art. 46. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico tem por função prestar 

atendimento à comunidade acadêmica quanto à orientação, apoio nas 

dificuldades de aprendizado, supervisão e acompanhamento quanto à adequação 

psicossocial e pedagógica. 

 

Parágrafo único. O funcionamento do referido Núcleo está disciplinado 

em regulamento próprio. 

 

SUB-SEÇÃO VII 

 

LABORATÓRIOS 

 

Art. 47. A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO dispõe de laboratórios 

necessários às atividades de ensino, iniciação cientifica e extensão, 

supervisionados e vinculados às coordenações de curso. 
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Parágrafo único. Cada laboratório da FRM tem o seu funcionamento 

disciplinado em regulamento próprio. 

 

Art. 48. São atribuições dos supervisores dos laboratórios: 

 

I - trabalhar em constante e comum acordo com os professores; 

II - responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos, que são 

colocados sob sua custódia; 

III - cuidar para que não falte material algum necessário às experiências 

e levar ao conhecimento das Coordenações as necessidades verificadas; 

IV - levar ao conhecimento do Coordenador os prejuízos ou danos 

causados pelos usuários aos instrumentos ou qualquer peça dos laboratórios, 

para as providências administrativas ou disciplinares;  

V - registrar em documento formalizado o dano causado, indicando o 

responsável pelo ato. 

VI - manter-se em permanente contato com as Coordenações e as 

Diretorias da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, a fim de proporcionar 

condições adequadas às atividades práticas de ensino, iniciação cientifica  e 

extensão; e 

VII - fazer levantamento geral semestral dos aparelhos e materiais 

existentes, do estado das instalações, de sua manutenção e conservação, dando 

ciência à Coordenação. 

 

SUB-SEÇÃO VIII 

 

OUVIDORIA 

 

Art. 49. A Ouvidoria é um serviço de atendimento à comunidade interna e 

externa com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e sugestões.  

 

Parágrafo único. Trata-se de um órgão de natureza mediadora, sem caráter 

deliberativo, executivo ou disciplinar. 

 

Art. 50. Compete à Ouvidoria, entre outras atribuições: 

I - Planejar e organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados 

à Ouvidoria, mantendo uma relação informal e acolhedora; 

II - Contribuir para a solução de problemas administrativos ou acadêmicos e 

os relativos ao relacionamento interpessoal; 

III - Receber críticas, queixas e sugestões; 
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IV - Acompanhar a tramitação dos processos em que a Ouvidoria seja 

chamada a intervir, dando ciência aos interessados das providências tomadas; e 

V - Manter em sigilo o nome dos envolvidos, salvo nos casos em que sua 

identificação junto aos órgãos da Faculdade Raimundo Marinho seja 

imprescindível; 

Parágrafo único. Além da disciplina trazida acima, a Ouvidoria contará com 

Regulamento próprio. 

TÍTULO IV 

 

DO REGIME ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DOS CURRÍCULOS E PROGRAMAS 

 

Art. 51. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Faculdade serão 

organizados dentro das exigências legais relativas às diretrizes curriculares 

nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, nos termos da 

legislação em vigor, tanto na modalidade presencial como na modalidade à 

distância, EAD. 

 

Art. 52. A eventual alteração do conjunto de disciplinas de cada curso, bem 

como os programas e planos dos Cursos das diversas disciplinas, incluindo aulas 

teóricas, trabalhos práticos e estágios, serão sugeridas pelo NDE, aprovados pelo 

colegiado do Curso, somente entrando em vigor após a homologação pelo 

Conselho Superior Acadêmico e Administrativo - CAD da Faculdade. 

 

Art. 53. A seleção de disciplinas a serem cursadas pelos estudantes será 

orientada pela Coordenadoria do Curso, observando-se sempre os pré-requisitos 

de cada disciplina e a modalidade (presencial ou a distância), quando for o caso. 

 

Art. 54. O regime adotado pela instituição é o de matrícula por disciplinas, 

com duração semestral, utilizando-se o crédito como unidade. 

 

Art. 55. Os programas das disciplinas que constam das matrizes 

curriculares dos diversos cursos autorizados ou reconhecidos estão sujeitos à 

aprovação pelos colegiados respectivos de cada curso da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO. 
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CAPITULO II 

DOS ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS E 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 56. O Estágio Curricular Supervisionado constitui prática profissional 

indispensável ao perfil do formando, consistindo numa atividade obrigatória, mas 

diversificada, tendo em vista a consolidação dos desempenhos profissionais 

desejados, e sua duração mínima está prevista no Projeto Pedagógico de cada 

curso de graduação. 

 

Art. 57. Ao Colegiado de Curso cabe disciplinar a realização do estágio 

supervisionado obrigatório, ouvido o NDE. 

 

Art. 58. As atividades complementares são obrigatórias para a conclusão 

do curso e têm por finalidade propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, ao 

longo das atividades curriculares, uma trajetória autônoma e particular, com 

conteúdos extraclasse, que lhe permitam enriquecer o conhecimento propiciado 

pelo curso.  

 

§ 1°As atividades de que trata o caput, devem observar o limite 

estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, na sua 

relação com a carga horária total do curso, devendo ser monitoradas e validadas 

pela coordenação do curso, a qual tornará públicas as modalidades admitidas, de 

sorte a permitir a sua livre escolha, pelo aluno, e seu registro para fins de 

integralização curricular. 

§ 2°. As Atividades Complementares não se confundem com estágio 

curricular obrigatório, constituindo meios disponíveis, dentro e fora da faculdade, 

para o alargamento do currículo, estimulando a prática de estudos independentes, 

transversais e interdisciplinaridades, sobretudo nas relações com o mundo do 

trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-se às diversas 

peculiaridades regionais e culturais. 

§ 3° As Atividades Complementares podem incluir projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação cientifica, projetos de extensão, módulos temáticos, 

simpósios, congressos, conferências, além de disciplinas oferecidas por outras 

instituições de ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício 

profissional, ainda que esses conteúdos não estejam previstas no Currículo Pleno. 

§ 4° As atividades de extensão, cuja finalidade básica, dentre outras, 

consiste em propiciar à comunidade o estabelecimento de uma relação de 

reciprocidade com a instituição, podem ser consideradas como Atividades 

Complementares, enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do aluno, 

sem que se confunda com o Estágio Curricular Supervisionado. 

§ 5º - Essas atividades serão de livre escolha do aluno, sendo ele o único 

responsável pelo cumprimento dessa obrigação acadêmica. 

§ 6º - As atividades complementares devem ser desenvolvidas 

preferencialmente ao longo do curso e distribuídas de maneira proporcional dentre 

os diversos períodos. 
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CAPÍTULO III 

DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DA EXTENSÃO 

 

Art. 59. No interesse do ensino aplicado, a FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO estimulará seus docentes ao desenvolvimento de atividades de 

iniciação científica, envolvendo estudantes, no intuito de desenvolver estudos 

sobre assuntos relacionados com cada curso ministrado. 

 

Parágrafo único - De qualquer sorte, será adotada pela FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO uma postura investigativa vinculada ao ensino por ela 

ministrado, de modo a evitar que a formação que proporciona seja decorrente 

apenas do saber já estabelecido, mas tenha vínculo direto com a prática concreta, 

o que somente se viabiliza por meio de uma docência de cunho investigativo e 

calcado em problemas. 

 

Art. 60. Buscando manter relação de colaboração com a sociedade em seu 

entorno, a FACULDADE RAIMUNDO MARINHO desenvolverá atividades de 

extensão, assumindo programas e projetos de iniciação científica e a prestação 

de serviço especializado, autonomamente ou em parceria. 

 

Parágrafo único - Atendidas as prescrições regimentais, a Faculdade 

poderá trabalhar em colaboração com outras instituições, bem como realizar a 

iniciação científica e atividades de extensão fora de sua sede, sob a supervisão 

da Direção Acadêmica. 

 

CAPITULO IV 

DO PLANO DE ENSINO E PROGRAMAS 

 

Art. 61. O plano de ensino de cada disciplina dos cursos da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO deverá ser organizado pelo professor responsável pela 

mesma e aprovado pelo Colegiado do curso, com o objetivo de promover a 

integração entre as diversas disciplinas do curso, sendo de distribuição e debate 

obrigatórios no início de cada período letivo junto aos discentes. 

 

Parágrafo único - Integrará o plano de ensino um cronograma de 

execução, que servirá, juntamente com o Plano de Ensino, de subsídio para as 

informações sobre os cursos da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO a serem 

publicizadas no início de cada semestre letivo. 

 

Art. 62. Do portal eletrônico da instituição constarão os programas de todas 

as disciplinas dos Cursos ministrados pela FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, 

incluindo a orientação geral para o estágio e outras informações julgadas 

necessárias pelo Colegiado de curso. 
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Parágrafo único - Cada Colegiado de Curso e o NDE, periodicamente, e 

sempre que necessário, promoverão a revisão dos programas, de forma a mantê-

los atualizados. 

 

CAPÍTULO V 

DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Art. 63. O ano letivo é dividido em 02 (dois) períodos de 100 dias, não 

incluindo na contagem dos dias letivos o tempo destinado aos exames finais, 

quando houver. 

 

Art. 64. Sempre que, por qualquer motivo, as atividades acadêmicas forem 

interrompidas, o período letivo será prorrogado até que se completem os dias de 

trabalhos escolares exigidos pelo calendário. 

 

Art. 65. O calendário letivo será organizado pela Direção Acadêmica da 

Faculdade, ouvida a Coordenação de cada curso, constando do calendário as 

datas das matrículas, dos trancamentos de matrícula, das transferências, dos 

exames finais, das reaberturas de matrícula, do período reservado à recuperação 

dos ciclos não ministrados e das avaliações, além de outras atividades 

consideradas relevantes, devendo ser submetido à apreciação final da Direção 

Geral. 

 

Art. 66. Após cada período letivo, podem funcionar cursos de férias, cursos 

sequenciais, cursos especiais, cursos de formação continuada, cursos intensivos, 

períodos especiais e outros, sejam em nível de graduação ou de pós-graduação 

lato sensu e cursos de extensão, sempre a critério dos órgãos competentes da 

IES. 

 

§ 1° Os encargos financeiros dos cursos de que trata o caput serão 

definidos pela Direção Geral. 

§ 2° Entre dois períodos letivos semestrais pode ser oferecido período letivo 

especial em que sejam ministradas disciplinas curriculares, desde que tenham a 

aprovação do respectivo Colegiado de curso e homologado pelo CAD. 

 

TÍTULO V 

DOS CURSOS 

 

Art. 67. O ensino na FACULDADE RAIMUNDO MARINHO pode abranger 

os seguintes cursos e programas de Educação Superior: 

 

I - Cursos sequenciais por campo do saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendem aos requisitos da legislação e 

deste Regimento; 
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II - Cursos de graduação, abertos a matrículas de candidatos que hajam 

concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo; 

III - Cursos de pós-graduação, abertos a candidatos com curso de 

graduação e que atendam as exigências da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO; 

IV - Cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pela FACULDADE RAIMUNDO MARINHO e por este Regimento. 

 

Parágrafo único – O funcionamento dos cursos da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO encontra-se sujeito à legislação em vigor para cada caso. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 68. A matrícula para os cursos sequenciais e de graduação é permitida 

a candidatos classificados em processo seletivo realizado antes de cada período 

letivo, de acordo com os dispositivos legais, as normas emanadas das autoridades 

competentes, as normas complementares e os critérios estabelecidos pelo 

Conselho Superior Acadêmico e Administrativo - CAD e pela Direção Geral da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO. 

 

Art. 69. Os processos seletivos são unificados para todos os cursos 

oferecidos pela FACULDADE RAIMUNDO MARINHO e anunciados em Edital 

divulgado nos quadros de aviso da Faculdade, no seu sítio eletrônico e na 

Imprensa local. 

 

Art. 70. Do edital devem constar: o número de vagas para cada curso, as 

exigências para a inscrição, bem como os critérios de classificação. 

 

Art. 71. O processo seletivo deve abranger conhecimentos comuns às 

diversas formas de ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, 

para avaliar a formação recebida pelos candidatos e as aptidões intelectuais para 

o prosseguimento de estudos superiores. 

 

Art. 72. A classificação dos candidatos faz-se pela ordem decrescente dos 

resultados obtidos, conforme se venha a definir no Edital do Processo Seletivo. 

 

Art. 73. A Comissão Executiva do Processo Seletivo, criada pela Direção 

Geral da Faculdade, tem como responsabilidade a realização dos processos 

seletivos, de acordo com as prescrições da lei e das decisões dos órgãos 

competentes. 
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Art. 74. O processo de seleção, bem como os critérios para ingresso em 

cursos de pós-graduação lato sensu ou de extensão, serão estabelecidos em 

projeto específico, atendendo aos ditames legais, quando for o caso. 

 

CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 75. A matrícula, ato formal de ingresso nos cursos da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO, realiza-se na Secretaria da Faculdade, em prazos 

estabelecidos no Calendário Acadêmico ou em Edital específico. 

 

§ 1° A matrícula inicial para vinculação ao Curso da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO chama-se institucional. 

§ 20 Pela matrícula ou inscrição em disciplinas, o estudante é vinculado 

também à disciplina e ao Curso. 

§ 3° O ingresso em pós-graduação lato sensu dependerá de comprovação 

de diploma em graduação e do atendimento às exigências definidas em Edital. 

§ 4° O ingresso em Cursos Sequenciais e a matrícula apenas em 

disciplinas de cursos regulares de nível superior, dependem do atendimento às 

exigências definidas no edital. 

 

Art. 76. Encerrada a matrícula para o período, após terem sido 

matriculados os candidatos classificados que se apresentarem, em primeira 

convocação, sobrando vaga, é feita a chamada de outro classificado por ordem 

decrescente do número de pontos obtidos no concurso, em tantas convocações 

quantas necessárias para preenchimento das vagas, nos termos do Edital 

específico. 

 

Art. 77. O candidato à matrícula inicial da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO, de conformidade com a legislação em vigor, com o edital e as normas 

internas da Faculdade, deve apresentar: 

 

I - documento de identidade original, com 02 (duas) cópias autenticadas, 

podendo a autenticação ser feita pela Secretaria da Faculdade; 

II - título de eleitor original - se maior de 18 anos - e 02 (duas) cópias 

autenticadas, podendo a autenticação ser feita pela Secretaria da Faculdade; 

III – documento de prova de que está em dia com as obrigações militares 

(se de sexo masculino), com 02 (duas) vias, uma original e uma cópia autenticada, 

podendo a autenticação ser feita pela Secretaria da Faculdade; 

IV - certificado ou Diploma original de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente concluído, e uma cópia autenticada, podendo a autenticação ser feita 

pela Secretaria da Faculdade; 

V - duas vias do histórico escolar de ensino médio ou equivalente concluído 

- uma original e uma cópia autenticada, podendo a autenticação ser feita pela 

Secretaria da Faculdade; 
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VI - quatro fotografias 3 x 4 de frente, recentes, No caso da primeira 

matrícula na Faculdade; 

VII - contrato de prestação de serviços devidamente assinado; 

VIII - pagamento de matrícula, de inscrição em disciplinas, conforme o 

caso; 

IX - Certidão de Nascimento e/ou Casamento original e 02 (duas) cópias 

autenticadas, podendo as autenticações ser feitas pela Secretaria da Faculdade. 

X - Apresentação de comprovante de residência, sendo obrigatória sua 

reapresentação em caso de mudança de endereço, para fins de encaminhamento 

de correspondência oficial nos casos pertinentes. 

 

§ 1° No caso de matrícula de pessoa já graduada em curso superior, é 

exigida a apresentação de diploma ou certificado, em substituição ao documento 

previsto no item IV. 

§ 2° No Edital de Matrícula poderão constar ainda outros aspectos que não 

os enumerados acima, desde que os acréscimos venham a contribuir para a maior 

clareza do edital. 

 

Art. 78. É indispensável também a matrícula ou inscrição em disciplinas, 

para que se concretize a matrícula institucional no curso. 

 

Art. 79. Pode haver matrícula em disciplina isolada, desde que haja vaga e 

que sejam observados os pré-requisitos, quando estabelecidos pelo projeto 

pedagógico do Curso, assumindo o estudante o pagamento da disciplina, 

conforme tabela definida pela Tesouraria. 

 

Art. 80. É vedada a matrícula em mais de um curso, no mesmo turno. 

 

Art. 81. O estudante que não renovar matrícula no tempo estabelecido pelo 

Calendário Acadêmico da Faculdade poderá fazê-lo se, no período em que 

pretende a matrícula, ainda houver vaga e com autorização da direção geral. 

 

Parágrafo único - Mesmo que o estudante que haja perdido a matrícula 

no prazo regular só consiga se matricular em parte das disciplinas ofertadas no 

período, o pagamento das parcelas referentes à semestralidade é integral. 

 

Art. 82. O estudante que se afastar do Curso, sem efetuar o trancamento 

de sua matrícula, só pode matricular-se no período seguinte, através de 

reabertura de matrícula, sem, no entanto, ter garantido o direito à matrícula em 

disciplinas oferecidas no período, após ter pago todos os débitos anteriores. 

 

Art. 83. O trancamento é válido por até quatro semestres consecutivos ou 

não, que não será computado para o tempo de integralização curricular do curso. 

 

§ 1°: Ao reabrir a matrícula, o aluno deverá ingressar no currículo vigente, 

caso tenha acontecido mudanças na matriz curricular do curso. 
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§ 2°: Na hipótese ou quanto ultrapassado o período de integralização 

curricular o aluno só poderá retornar a instituição por meio de novo processo 

seletivo, ficando garantido o aproveitamento de estudos das disciplinas cursadas 

e aprovadas. 

 

§ 3°: O trancamento é concedido, se requerido após o final do primeiro 

período letivo. 

 

Art. 84. Será negada matrícula ou sua renovação a estudante em débito 

com a Tesouraria ou com a Biblioteca da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO. 

 

Art. 85. As matrículas nos cursos de graduação de portadores de diploma 

de curso superior, bem como a reopção de curso e a matrícula em cursos de pós-

graduação lato sensu e de formação continuada serão regulamentados pelo 

Conselho Acadêmico Administrativo, atendidas as normas legais em vigor. 

 

Art. 86. Compete à Direção Geral da Faculdade deferir ou indeferir a 

matrícula em qualquer de seus cursos, bem como a inscrição em disciplinas. 

 

CAPÍTULO III 

 DAS TRANSFERÊNCIAS 

 

Art. 87. As transferências de estudantes de outros estabelecimentos de 

ensino superior para a FACULDADE RAIMUNDO MARINHO são admitidas nos 

termos da legislação vigente e deste regimento. 

 

§ 1° - Não será aceita transferência de estudante que haja feito exame 

seletivo em outro estabelecimento, a menos que haja sido efetuada a matrícula-

vínculo com a instituição para a qual o estudante foi selecionado. 

 

§ 2° - A transferência de um curso para outro, de idêntica denominação, 

ocorrerá se o estudante estiver com sua situação regular na instituição de origem, 

se esta for regularizada junto aos organismos públicos reguladores da Educação 

Superior e se existir vaga, aplicando-se, em qualquer caso, processos 

classificatórios a serem definidos pela Faculdade. 

 

§ 3° - A transferência de um curso para outro afim ocorrerá mediante a 

existência de vaga e processo seletivo definido pela FACULDADE RAIMUNDO. 

 

Art. 88. O estudante transferido fica sujeito às adaptações do currículo 

adotado pela IES, nos termos do que se encontrar definido na época da 

transferência. 

 

Art. 89. As transferências "ex - ofício" dar-se-ão na forma da lei. 
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Art. 90. Tratando-se de candidatos oriundos de Instituição estrangeira, 

deve ser exigida, além de documentos comuns aos demais estudantes, a 

documentação expedida pelo estabelecimento de origem, com as disciplinas 

cursadas e respectivas cargas horárias, regimentos e programas oficiais e 

certificados obtidos, podendo, dos mesmos, ser solicitada a tradução feita por 

tradutor juramentado ou devidamente credenciado pelo Conselho Nacional de 

Educação. 

 

Art. 91. Ao estudante regularmente matriculado na FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO é facultada a transferência para outro estabelecimento de 

ensino superior, desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, 

inclusive deste Regimento. 

 

Art. 92. Ao discente da IES que esteja respondendo a processo 

administrativo ou disciplinar ou cumprindo penalidade por infração a norma legal 

ou deste regimento será negada a transferência até que o processo ou a 

penalidade cheguem a termo. 

 

CAPÍTULO IV 

 DA REOPÇÃO 

 

Art. 93. A Reopção de curso de estudantes regularmente matriculados na 

Faculdade Raimundo Marinho é admitida, desde que respeitado as áreas afins, o 

número de vagas e cabendo ao coordenador do curso a análise dos prováveis 

aproveitamentos de disciplinas cursadas. 

 

CAPITULO V 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  

 

Art. 94. Além da equivalência de curso, há também a de disciplinas e 

conteúdos programáticos, desde que o regime didático se situe no mesmo nível 

de estudos ministrados pela Faculdade. 

 

Art. 95. O estudante matriculado na Faculdade Raimundo Marinho, que 

tenha cursado disciplinas de nível superior nela ou em outra instituição 

devidamente regularizada, pode requerer aproveitamento de estudos: 

 

 § lº - desde que as referidas disciplinas tenham sido cursadas num prazo 

máximo de 10 anos. 

§ 2º Desde que o seu conteúdo e carga horária sejam iguais ou superiores 

a 75%. 

 

Art. 96 - Cabe ao Colegiado de curso competente a análise da 

documentação, e nos termos da legislação em vigor e deste Regimento.  
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CAPÍTULO VI 

DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 97. O rendimento escolar em cada período é aferido por meio de 2 

(duas) apurações bimestrais e, excepcionalmente, por exame final. 

 

Art. 98. As apurações bimestrais do rendimento discente serão encerradas 

em épocas fixadas pelo calendário da Faculdade. 

 

Art. 99. Os exames finais abrangerão toda a matéria lecionada ao longo 

dos dois bimestres em avaliação. 

 

§ lº - Somente poderão ser realizadas provas finais das disciplinas cujos 

créditos hajam sido integralmente cumpridos. 

§ 2º - O estudante que tiver frequência inferior a 75% será considerado 

reprovado, sendo-lhe vedada a prestação de exames finais. 

 

Art. 100. lnexiste na Faculdade a figura do abono de faltas, a não ser nas 

exceções aprovadas por legislação vigente. 

  

§ 1º - Os motivos, entre outros, de militar profissional, de carreira, a serviço 

de sua corporação, como também por motivo religioso, substituição de horário e 

greve, não fazem jus a abono de faltas. 

§ 2° - Situações de interesse pessoal, como gala, casamento, luto, 

alistamento eleitoral, doação de sangue, prestação de serviço militar obrigatório, 

enfermidade e gestação não conferem direito a abono de faltas. 

§ 3° - A falta às aulas pode ser compensada pela assistência pedagógica 

domiciliar apenas nos termos restritos da lei em vigor. 

 

Art. 101. Considera-se aprovado por média em qualquer disciplina o 

estudante que, nas duas avaliações bimestrais, obtiver média aritmética igual ou 

superior a 7,0 (sete), ficando, neste caso, dispensado da prova final. 

 

Art. 102. O estudante que, nas avaliações bimestrais, não houver obtido 

média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) como resultado global de cada 

disciplina, será submetido ao Exame Final, sendo utilizado, para cálculo do 

resultado final, média ponderada, em que o resultado das duas avaliações 

bimestrais receberá cada qual peso 3 (três) e o do Exame Final peso 4 (quatro), 

somando-se tais valores e dividindo-os por 10, sendo considerado aprovado o 

aluno que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco), com observância das 

ponderações descritas.  

 

Art. 103. Os resultados conclusivos das avaliações de cada bimestre ou da 

prova final serão expressos em escala decimal de 0 (zero) a 10 (dez), admitindo-

se somente 0,5 (cinco décimos por cento) como fração.  
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§ 1º -- No resultado final são computados também os centésimos. 

§ 2° - É concedida segunda chamada para os exames finais a quem 

requerer até 48 (quarenta e oito) horas após a realização do exame como definido 

no calendário letivo da Faculdade, provando grave impedimento para presença e 

a critério da Direção Geral. 

 

Art. 104. Pode se submeter à prova de reposição o discente que deixar de 

comparecer a uma das avaliações bimestrais, segundo prazo estabelecido pelo 

calendário letivo da Faculdade, valendo a nota obtida na reposição como se fosse 

a da prova perdida, sendo exigida, para a realização da reposição, comprovação 

de grave impedimento a ser avaliada e deferida pela Direção Geral. 

 

Parágrafo único – O estudante que deixar de comparecer às 2 (duas) 

avaliações bimestrais, apenas poderá ser submetido a 1 (uma) avaliação, 

recebendo nota 0 (zero) na outra. 

 

Art. 105. Os estudantes que apresentem extraordinário aproveitamento nos 

estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação 

específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviado a 

duração dos seus cursos de acordo com o que dispõe a LDB e as normas do 

sistema de ensino. 

 

Parágrafo único – Esta possibilidade é estritamente excepcional, sendo 

aplicável em relação aos discentes que demonstrem profundo conhecimento da 

respectiva disciplina, o que justificaria a desnecessidade de cursá-la possuindo 

Regulamentação própria, através de resolução da direção geral. 

 

Art. 106. É permitida a revisão de prova, quando houver dúvida quanto à 

identidade do estudante que a prestou ou por requerimento do interessado que 

deseje ter sua avaliação revista por outro docente da instituição. 

 

§ 1º – Quando o discente desejar ter a avaliação revista deverá requerer 

tal pleito dentro de um prazo de no máximo 72 (setenta e duas) horas após a 

divulgação do resultado da respectiva nota. 

§ 2º – Em todos os casos de revisão de prova, a apreciação do 

requerimento ficará a critério do Coordenador do Curso, a quem competirá decidir 

pelo deferimento ou não do requerido. 

 

CAPÍTULO VII 

DO REGIME ESPECIAL DE APRENDIZADO DOMICILIAR 

 

Art. 107. Os alunos matriculados nos cursos de graduação e de pós-

graduação, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 

traumatismos ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos, 

caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos 

trabalhos escolares, poderão solicitar regime especial de aprendizado domiciliar, 
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na forma deste regimento e comprovando por meio de atestado médico, desde 

que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais 

necessárias para o prosseguimento da atividade escolar e não haja prejuízo para 

o processo de aprendizagem. 

 

 Parágrafo Único: o regime especial de aprendizado domiciliar não se 

aplica às atividades práticas e às avaliações. 

 

Art. 108. O regime especial estende-se à mulher em estado de gravidez, a 

partir do oitavo mês de gestação e durante noventa dias. 

 

Parágrafo único. Aluno deverá dar entrada com atestado médico, num 

prazo de 72 horas uteis, após a data de emissão. 

 

Art. 109. A ausência às atividades escolares, durante o regime especial, é 

compensada pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares, com 

acompanhamento de profissional designado pela Coordenação do Curso, 

realizados de acordo com o plano fixado, em cada caso, consoante o estado de 

saúde do estudante, as possibilidades da Faculdade e as necessidades de 

aprendizagem estabelecidas no Projeto Pedagógico de Curso. Para a realização 

de avaliações em domicilio, a faculdade irá designar um profissional e o aluno se 

responsabilizará por todos os custos necessários.  

 

Art. 110. Os requerimentos relativos ao regime especial, disciplinado neste 

Regimento, devem ser instruídos com laudo, firmado por profissional legalmente 

habilitado, protocolados na Secretaria.  

 

§ 1º - É da competência da Coordenação de Curso, a decisão sobre o 

pedido de regime especial, ouvido, se necessário a Direção Acadêmica. 

§ 2º - Caberá ao discente, arcar com todas as despesas no que diz respeito 

à aplicação de provas e locomoção docente, caso seja necessário. 

 

TITULO VI 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

Art. 111. A comunidade acadêmica da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO é constituída pelos docentes e servidores com vínculo empregatício 

com a Faculdade e pelos estudantes nela efetivamente matriculados. 

 

CAPÍTULO l 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 112. A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, preocupada com a 

qualidade de seus cursos, dará prioridade, na admissão dos seus docentes, à 

preparação para o exercício do magistério superior em programas de mestrado e 

doutorado, sem abrir mão da exigência mínima do título de especialista em suas 

contratações. 
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§ 1° - Os professores da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO serão 

admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho/CLT. 

 

§ 2° - Para a admissão de docentes, além da qualificação básica 

determinada por lei, serão considerados, entre outros, os seguintes fatores 

relacionados com a matéria ou disciplina para a qual é feita a indicação: 

 

a) no mínimo especialização, com pelo menos 360 (trezentos e sessenta 

horas); 

b) exercício efetivo de atividade técnico-profissional, ou de atividade 

docente de nível superior comprovada, durante, no mínimo, 2 (dois) anos; 

 

Art. 113. Os processos de admissão, bem como o plano de cargos e 

carreira docentes, serão objeto de regulamento aprovado pelo Conselho Superior 

Acadêmico e Administrativo da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, devendo o 

último ser homologado pelo Conselho Deliberativo da mantenedora. 

 

Art. 114. A Direção Geral fixará o horário de trabalho do professor, de 

conformidade com o número de aulas a ele atribuído, ouvida a Coordenação do 

respectivo curso. 

 

Art. 115. De forma eventual e por tempo estritamente determinado, a 

Faculdade pode lançar mão de professor-visitante, de professor-colaborador e de 

professor-substituto. 

 

Art. 116. O professor pode ter seu contrato rescindido, a pedido do Diretor 

da IES ou por iniciativa própria, aplicando-se a legislação trabalhista no que 

couber. 

 

Art. 117. Os professores são lotados na FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO, cabendo à Direção Geral, em comum acordo com a Coordenação do 

respectivo curso em que o docente precisar atuar, a distribuição das atividades de 

ensino. 

 

Art. 118. Cabe ao professor da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO: 

 

a) colaborar com a coordenação do curso em que trabalha na elaboração 

e execução do planejamento das disciplinas e dos programas, como também no 

aperfeiçoamento da proposta pedagógica; 

b) executar as tarefas que lhe forem atribuídas; 

c) ministrar suas aulas com assiduidade, pontualidade e dedicação, 

empregando para isso os mais eficientes métodos didáticos possíveis; 

d) manter seu Diário de Classe sempre em dia, sem rasuras, com registro 

do assunto das aulas ministradas, não podendo retirá-lo do recinto da faculdade; 
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e) julgar as provas e exames dentro do prazo que for determinado pelo 

Calendário Acadêmico; 

f) comparecer às reuniões dos órgãos colegiados a que pertencer; 

g) comparecer às solenidade oficiais promovidas pela IES; 

h) atender às determinações superiores; 

i) gerenciar a sala de aula, em conformidade com a programação e o 

horário estabelecido; 

j) zelar pela disciplina em geral e, em particular, na sua classe; 

l) cumprir e fazer cumprir as atividades que lhe são pertinentes conforme o 

estabelecido pela Coordenação de Curso; 

m) anotar as presenças e faltas dos estudantes no Diário de Classe; 

n) registrar no Diário de Classe a matéria lecionada, o aproveitamento dos 

estudantes e demais ocorrências. 

o) cumprir os horários de início e final de suas aulas na IES; 

p) substituir professor, na ausência deste, por solicitação da Coordenação 

de Curso da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO; 

q) zelar pela aprendizagem dos estudantes; 

r) estabelecer estratégias de recuperação paralela para os estudantes de 

menor rendimento;  

s) cumprir, no que couber, o estabelecido no presente regimento. 

 

CAPITULO II 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 119. Constitui o corpo discente os estudantes regularmente 

matriculados nos cursos da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO. 

 

Art. 120. São direitos dos discentes: 

 

a) as aulas e demais atividades escolares, previstas nos planos do 

curso em que o discente se encontra matriculado; 

b) a orientação da coordenação de curso na seleção de créditos a serem 

cumpridos no curso; 

d) a participação nas atividades extraclasse, de acordo com suas aptidões 

pessoais; 

e) a organização em grêmios, associações e centros acadêmicos, 

instituídos segundo o que estabelece este regimento; 

f) igualdade de tratamento com seus colegas, sem qualquer discriminação 

de cor, de sexo, de crença religiosa ou de ideologia política. 

 

Art. 121.  São deveres dos discentes: 

 

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

b) efetuar em dia o pagamento de suas contribuições escolares; 

c) observar o regime disciplinar, abstendo-se de atos que possam 

importar em perturbação da ordem e do normal funcionamento das aulas e demais 
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atividades escolares, de ofensas a colegas, de desrespeito às autoridades 

escolares e aos professores, funcionários e de outras irregularidades; 

d) evitar a participação em movimentos que tenham como objetivo a 

paralisação de qualquer atividade escolar;  

e) ter todo interesse pelo bom andamento e progresso da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO; 

f) zelar pela conservação e segurança das dependências, instalações, 

móveis, utensílios, equipamentos, ferramentas e materiais outros; 

g) comunicar à Direção qualquer dano ou avaria notado em bem 

patrimonial da Instituição; 

h) responder pelos danos ou avarias causados aos bens da 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO; 

i) zelar pela sua saúde e dos colegas, sendo-lhes proibido o uso de 

fumo em recinto fechado, bebidas alcoólicas, tóxicos e quaisquer drogas que 

causem dependência. 

 

Art. 122. A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, por meio de sua Direção 

Geral, reconhecendo o livre direito de organização dos estudantes, dará todo o 

apoio na organização de seu Centro Acadêmico. 

 

Art. 123. A organização, o funcionamento e as atividades do Centro 

Acadêmico e das demais entidades estudantis que possam vir a ser organizadas 

no âmbito da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, deverão ser estabelecidos 

em regulamentos aprovados em assembléia geral, no caso de Centros 

Acadêmicos, e através de regimentos, no caso das demais organizações, 

devendo esses últimos ser homologados pelo CAD. 

 

Art. 124. Não é permitido aos estudantes: 

 

a) entrar ou sair de laboratórios, oficinas, sem autorização do responsável; 

b) ocupar-se, durante as aulas, com trabalhos estranhos a elas; 

c) causar transtornos nas dependências da Faculdade e da sala de aula; 

d) praticar, dentro ou fora da Faculdade, atos ofensivos à moral e aos bons 

costumes; 

e) manifestar ideologias contrárias aos princípios democráticos; 

f) entrar em outra sala de aula que não a sua, sem autorização do 

Professor; 

g) ofender moral ou fisicamente a terceiros; 

h) exercer atos coibidos em leis penais; 

i) comercializar produtos de quaisquer natureza no recinto da faculdade. 
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CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art. 125. O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os 

servidores não-docentes admitidos pela FACULDADE RAIMUNDO MARINHO  

segundo normas da CLT, tem a seu cargo os serviços necessários ao bom 

funcionamento da Faculdade. 

Parágrafo único - A jornada de trabalho dos colaboradores técnico-

administrativos será fixada pela Direção Geral da Faculdade. 

 

Art. 126. São obrigações do pessoal técnico-administrativo: 

 

a) ter a devida consideração aos superiores e prestar obediência às suas 

\ordens; 

b) ser atencioso para com as pessoas com quem tratarem em serviço; 

c) comparecer pontualmente ao trabalho, executando com zelo e presteza 

as suas obrigações; 

d) zelar pela economia e conservação do patrimônio e materiais, cuja 

guarda lhe esteja entregue; 

e) comunicar ao superior imediato irregularidades de que tenha 

conhecimento; 

f) tratar com urbanidade os superiores, colegas e o público em geral; 

g) cooperar para o eficiente andamento do trabalho dos diversos órgãos da 

instituição;  

h) manter disciplina durante o horário de trabalho, abstendo-se de 

atividades alheias ao serviço; 

i) abster-se de revelar fatos que constituam objeto das atividades da 

instituição;  

j) observar as normas disciplinares;  

l) comunicar, por escrito, alterações de endereço residencial, estado civil e 

outros fatos relevantes para o exercício profissional;  

m) comparecer ao trabalho convenientemente trajado; 

n) atentar diariamente para os quadros de aviso; 

o) tomar, no fim do expediente, os seguintes cuidados: cobrir máquinas, 

apagar luzes, desligar ventilador, ar condicionado e outros aparelhos, guardar 

documentos de valor em lugar fechado, bem como ferramentas; 

p) comunicar aos órgãos competentes providências urgentes que se 

fizerem necessárias;  

q) comunicar e justificar perante o superior imediato qualquer ausência ao 

serviço;  

r) registrar no ponto o horário de entrada e saída.  

 

Art. 127. Não é permitido ao pessoal técnico-administrativo: 

 

a) retirar, sem prévia autorização do superior imediato, quaisquer 

documentos e objetos da entidade; 
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b) receber propinas, comissões e vantagens, em razão das atividades 

exercidas; 

c) entreter-se durante o trabalho, em palestras, leituras e atividades 

estranhas ao serviço; 

d) promover manifestações que conturbem a ordem dos trabalhos; 

e) exercer comércio entre companheiros de trabalho; 

f) faltar ao serviço sem causa justificada; 

g) fumar em locais não permitidos; 

h) retirar-se do local de trabalho durante o expediente, sem autorização de 

seus superiores hierárquicos; 

i) realizar, dentro do local do trabalho, serviços de terceiro estranhos aos 

serviços da faculdade; 

j) propagar ou incitar a insubordinação ao trabalho; 

l) portar armas, sem que para tal esteja devidamente autorizado; 

m) portar-se inconvenientemente em dependências da Faculdade. 

 

TÍTULO VII 

DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 

 

Art. 128. O ato de matrícula e de contratação importa compromisso geral 

de respeito aos princípios que regem a Faculdade, à dignidade acadêmica, às 

normas contidas na legislação de ensino, na CLT, neste Regimento, no Estatuto 

da Fundação da mantenedora da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, e, 

complementarmente, às normas baixadas pelos organismos da Faculdade e pelas 

instâncias competentes. 

 

Art. 129. As penalidades são aplicadas em obediência aos princípios gerais 

do Direito, à lei e à jurisprudência dos Tribunais do País, cabendo a uma comissão 

especial apurar a infração acaso ocorrida e definir a natureza da pena. 

 

§ 1° - Ao acusado de infração é sempre assegurado o amplo direito de 

defesa. 

§ 2° - Em caso de dano material ao patrimônio, além da sanção disciplinar 

aplicável, o infrator está obrigado ao ressarcimento, que será apurado e cobrado 

com desconto em contracheque ou juntamente com os boletos ou equivalentes, 

conforme o caso. 

§ 3° - O colaborador da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO é 

responsável pelos prejuízos causados à IES, caracterizando-se como 

responsabilidade: 

 

a) sonegação de valores e objetos; 

b) faltas, danos, avarias e prejuízos sofridos pelos bens e materiais sob sua 

guarda; 

c) inexatidão em documentos de receita e despesa; 

d) erro de cálculo contra a empresa, com dolo do colaborador. 
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§ 4° - A responsabilidade administrativa não excluirá o colaborador da 

responsabilidade civil ou criminal cabível, nem o pagamento de indenização o 

excluirá da pena disciplinar aplicável. 

§ 5° - As indenizações e reposições por prejuízos causados serão 

descontadas dos salários do colaborador. 

 

§ 6° - É considerada autoridade competente para apurar infrações e aplicar 

as sanções, o Diretor Geral da Faculdade. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 130. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes 

penalidades disciplinares: 

I - advertência, oral e sigilosa, por negligência no exercício da função 

docente; 

II - repreensão, por escrito, por falta de cumprimento dos deveres docentes; 

III - suspensão, no caso de dolo ou culpa, na falta de cumprimento dos 

deveres, bem como na reincidência em falta punida com repreensão; e 

IV - dispensa por: 

a) incompetência didático-científica; 

b) ausência a 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, sem as devidas justificativas ou documento de 

comprovação; 

g) faltas previstas na legislação pertinente. 

 

§ 1º São competentes para aplicação das penalidades: 

a) de advertência, o Coordenador do Curso; 

b) de repreensão e suspensão, o Diretor Acadêmico e/ou Geral; e 

c) de dispensa de professor ou pessoal não-docente, a Mantenedora, por 

proposta do Diretor Geral. 

§ 2º Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, bem como da de 

desligamento do docente, cabe recurso com efeito suspensivo ao CAD. 
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CAPÍTULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

 

Art. 131. Os discentes da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO são 

passíveis de sanções por motivo de infrações disciplinares, dentro das normas 

legais e das constantes deste Regimento. 

 

Art. 132. Os discentes ficam sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

 

I - repreensão 

II - advertência; 

III - suspensão; e 

IV - 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. 133. Na aplicação de sanções disciplinares, são considerados os 

seguintes elementos: 

I - primariedade do infrator; 

II - dolo ou culpa; 

III - valor e utilidade de bens atingidos; e 

 

Parágrafo único. Conforme a gravidade da infração, as penas de 

suspensão e desligamento podem ser aplicadas independente da primariedade 

do infrator. 

 

Art. 134. São competentes para aplicação das penalidades: 

I - de repreeensão e de advertência, o Coordenador do Curso; e 

II - de suspensão e desligamento, o Diretor Geral; 

§ 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 Diretor. 

§ 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, repreensão ou suspensão. 
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Art. 135. É cancelado o registro das sanções previstas neste Regimento se, 

no prazo de um ano da aplicação, o discente não tiver incorrido em reincidência. 

 

Art. 136. As penas previstas neste Regimento são aplicadas da forma 

seguinte: 

 

I - Repreensão, 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 Mantenedora, da Faculdade ou 

do Diretório ou Centro Acadêmico, além da obrigatoriedade de ressarcimento dos 

danos; 

II - Advertência, por escrito: 

a) na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

b) por ofensa ou agressão a membros da comunidade acadêmica; 

c) por injúria a qualquer membro da comunidade acadêmica; 

d) por referências descorteses ou desabonadoras a colegas, aos dirigentes 

ou professores e servidores da Faculdade. 

III - suspensão: 

a) na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

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, ou humilhação e vexames pessoais; 

e) por arrancar, inutilizar, alterar ou fazer qualquer inscrição em editais e 

avisos afixados pela administração, no local próprio; 

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. 

IV - 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, assembléias 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 Diretor deve 

providenciar, desde logo, a comunicação do fato à autoridade policial competente. 
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Art. 137. O Diretor 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. 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Art.137. Os membros do Corpo Técnico Administrativo estão sujeitos às 

seguintes penalidades: 

 

           I – Repreensão; 

II - Advertência; 

III -Suspensão; 

IV - Dispensa com justa causa. 

 

§ 1° - Aplica-se a repreensão, quando a prática da infração for considerada 

como de natureza leve. 

§ 2° - Aplica-se a advertência quando houver reincidência na prática da 

infração reputada como de natureza leve. 

§ 3° - Aplica-se a suspensão, quando a prática da infração for considerada 

de natureza média ou pela reincidência em advertência ou repreensão. 

§ 4° - A pena de suspensão varia, conforme a gravidade da falta, entre 01 

(um) e 29 (vinte e nove) dias. 

§ 5° - Aplica-se pena de dispensa com justa causa, com rescisão contratual, 

por falta grave, prevista em lei e nas normas deste Regimento. 

§ 6° A dispensa por justa causa cabe à mantenedora, sendo, antes, objeto 

de parecer da Assessoria Jurídica da Faculdade e aprovação do CAD. 

 

TITULO VIII 

DOS GRAUS, DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS HONORÍFICOS 

 

Art. 138. Ao concluinte de curso de graduação é conferido o respectivo 

grau e expedido o diploma correspondente. 

 

§ 1° - O Diploma é assinado pelo Diretor, pelo Diplomado e pelo Secretário 

da IES. 

§ 2° - Quando se tratar de curso a que correspondam diversas habilitações, 

o diploma indica a habilitação obtida, acrescentando-se, mediante apostila, novas 

habilitações que venham a ser obtidas. 

§ 3° - O Diploma registrado terá validade nacional. 

§ 4° - Em casos excepcionais, considerados de força maior e impedimento 

grave, a critério da Diretoria Geral, ao concluinte que o requerer, o grau pode ser 

conferido em ato simples, na presença de dois professores, em local e data 

determinados pelo Diretor. 
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Art. 139. Ao concluinte de curso de especialização, aperfeiçoamento, 

extensão e outros, é expedido o respectivo certificado assinado pelo Diretor, pelo 

Coordenador do curso e pelo Secretário geral da IES. 

 

Art. 140. A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO pode conceder os 

seguintes títulos e dignidades acadêmicas: 

 

a) Professor emérito aos seus professores aposentados que tenham 

alcançado posição eminente no ensino, na pesquisa ou na extensão, ou 

contribuído, de modo notável, para o progresso da Região ou da Faculdade. 

b) Comenda do Mérito Educacional a pessoas ilustres ligadas à educação 

e a docentes com atividades no magistério superior, que se tenham tornado 

merecedores, pela prestação de serviços considerados relevantes ao ensino 

superior e, principalmente, à FACULDADE RAIMUNDO MARINHO e à sua 

MANTENEDORA. 

c) Medalha do Mérito Educacional a personalidades docentes ou não, de 

destacadas atuações em prol do Ensino Superior e, mormente, à FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO e à sua MANTENEDORA. 

 

§ 1° - Caberá à FACULDADE RAIMUNDO MARINHO regularizar a 

concessão de títulos e dignidades acadêmicas. 

§ 2° - A outorga de título e dignidade é feita em ato público, 

preferencialmente em solenidades de colação de grau. 

§ 3° - Quando acontecer em solenidade de colação de grau, a outorga 

caberá ao presidente da Fundação mantenedora da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO. 

 

TITULO IX 

DAS RELAÇÕES ENTRE A MANTENEDORA E A MANTIDA 

 

Art. 141. 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, bem como sua autonomia 

didático-científica. 

 

Art. 142. 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. 

§ 2º Dependem de aprovação da Mantenedora: 

a) o orçamento anual da Faculdade; 
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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; e 

f) a transferência de mantença. 

 

Art. 143. Compete à Mantenedora designar, na forma deste Regimento, os 

Diretores, competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-

administrativo da Faculdade. 

 

 

TITULO X 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 144. Mediante convênios ou acordos com entidades públicas ou 

privadas nacionais ou estrangeiras, a Faculdade pode manter instituições 

complementares, tanto para o ensino, como para a pesquisa e a extensão. 

 

Art. 145. Os diretores das instituições complementares previstas no artigo 

anterior devem ser designados pela Diretoria da mantenedora. 

 

Art. 146. À FACULDADE RAIMUNDO MARINHO, por qualquer um de 

seus órgãos docentes, de servidores ou discentes ou, ainda, por suas instituições 

complementares, é vedado promover qualquer manifestação de caráter político 

ou dela participar institucionalmente. 

 

Art. 147. A reforma deste regimento dar-se-á por iniciativa da Direção da 

Faculdade ou de sua Mantenedora, e por aprovação do Conselho Acadêmico e 

Administrativo. 

 

Art. 148. As taxas, anuidades, semestralidades, mensalidades e outros 

encargos educacionais são fixados pela mantenedora. 

 

Art. 149. Nos termos da lei, pode ser implantada experiência pedagógica 

no processo seletivo da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO. 

 

Art. 150. As soluções dos casos omissos neste regimento e a interpretação 

dos seus artigos e parágrafos cabem à Direção da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO. 

 

Art. 151. Este regimento incorpora toda a legislação cabível relativa à 

matéria sobre que versa, bem como as decisões emanadas de poderes 

competentes. 
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Art. 152. Este regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação 

pelo CAD, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Penedo, 26 de janeiro de 2018. 


