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REGIMENTO GERAL 

FACULDADE ITPAC DE MANACAPURU 

 
TÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, MANTENEDORA E LIMITE TERRITORIAL 

 
Artigo 1º - Este Regimento regulamenta e disciplina as atividades da Faculdade Itpac de 
Manacapuru. 

Parágrafo único. A Faculdade Itpac de Manacapuru é regulamentada e regida pela legislação do 
ensino superior, por este Regimento, da Mantenedora. 

 
 

A Faculdade Itpac de Manacapuru é mantida pelo ITPAC - Instituto Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos Ltda., sendo uma entidade sem fins lucrativos, de direito privado, com sede e foro na cidade de 
Araguaína, situada na Av. Filadélfia, 568, Setor Oeste, no município de Araguaína, estado do Tocantins, região 
norte do Brasil. CEP: 77816-540 Telefone: (63) 3411- 8500, E-mail: direcao@itpac.br, sociedade registrada em 
22 de janeiro de 1999, no Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos, situado 
na Rua 1º de Janeiro, nº 1.221 – Centro – Araguaína/TO, sob o número 1.632, no livro “A” nº 6. 

 

Artigo 2º - A Faculdade Itpac de Manacapuru tem limite territorial de atuação circunscrito ao 
município de Manacapuru, Estado do Amazonas. 

 
 

TÍTULO II - AUTONOMIA E RELAÇÃO COM A MANTENEDORA 

 
Artigo 3º - O ITPAC - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Ltda. - é responsável pela 
Faculdade Itpac de Manacapuru, perante as autoridades públicas e o público em geral, incumbindo- 
lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da legislação 
em vigor e deste Regimento Geral, da liberdade acadêmica dos corpos docente e discente, da 
autoridade própria de seus órgãos deliberativos, consultivos e executivos. 
§ 1º Compete principalmente à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento de 
atividades da Faculdade, colocando à sua disposição os bens móveis e imóveis necessários, de seu 
patrimônio ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos 
financeiros. 
§ 2º À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da Faculdade. 
§ 3º Dependem de aprovação da Mantenedora em instância final: 

I. o orçamento anual da Faculdade; 
II. a assinatura de convênios, contratos e acordos; 
III. as decisões dos órgãos colegiados ou administrativos que impliquem aumento de 

despesa ou redução de receita; 
IV. a admissão ou dispensa de pessoal; 

mailto:direcao@itpac.br
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V. a criação, modificação ou extinção de cursos, redistribuição ou redução das suas vagas 
iniciais, de acordo com a legislação vigente e prévia autorização dos órgãos 
competentes; 

VI. valor das anuidades, semestralidades e mensalidades escolares, para efeito de 
celebração de Contratos de Prestação de Serviços Educacionais; 

VII. valor de taxas, preços e contribuições relativas a serviços não incluídos nas anuidades, 
semestralidades e mensalidades escolares; e 

VIII. sem prejuízo da atribuição do Conselho Superior da Faculdade Itpac de Manacapuru, 
propor diretamente aos órgãos competentes a criação de cursos novos, de qualquer 
natureza, grau ou modalidade. 

§ 4º A Entidade Mantenedora pode vetar deliberações de órgãos colegiados ou executivos da 
Administração da Faculdade Itpac de Manacapuru que impliquem aumento de despesas ou 
surgimento de novas obrigações financeiras não contempladas no orçamento a ser repassado pela 
Entidade Mantenedora que sejam incompatíveis com os fins institucionais. 

§ 5º O valor das anuidades, das semestralidades escolares e suas respectivas parcelas para os 
diversos cursos oferecidos pela Faculdade é ajustado mediante Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, celebrado no ato da matrícula ou de sua renovação, entre a Entidade Mantenedora, 
o aluno, o pai ou responsável. 

§ 6º A Faculdade divulgará, em local de fácil acesso, onde se publicam, normalmente, os atos da 
Instituição, o texto da proposta de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o valor 
apurado na forma do caput deste artigo e o número de vagas por sala/classe, no período mínimo 
de 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e 
cronograma da Instituição de ensino. 

 
 

Artigo 4º - A Faculdade Itpac de Manacapuru usufrui, em relação à Mantenedora, de autonomia 
administrativa, pedagógica, científica e disciplinar. 

§ 1º A autonomia administrativa consiste na competência de estabelecer e executar a política de 
gestão conforme instituído no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

§ 2º A autonomia pedagógica e científica compreende competência para: 

I. estabelecer a sua política de ensino, iniciação científica e extensão; 
II. aprovar projetos de iniciação científica e extensão no seu campo de especialidade; 
III. organizar os currículos plenos de seus cursos e programas, na forma da legislação 

vigente; 
IV. estabelecer seu regime acadêmico e didático-científico; 
V. fixar critérios para a seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos; e 
VI. conferir graus, diplomas, títulos e outras responsabilidades universitárias. 

§ 3º A autonomia disciplinar consiste na competência para estabelecer, no âmbito da comunidade 
acadêmica da Faculdade, o regime de direitos, sanções e de aplicação de penalidades, respeitadas as 
determinações e os princípios legais. 
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TÍTULO III - PRINCÍPIOS, FINALIDADES E OBJETIVOS 

 
Artigo 5º - A Faculdade Itpac de Manacapuru, orienta-se pelos seguintes princípios: 

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na Faculdade; 
II. liberdade de ensino, iniciação científica e extensão bem como de divulgação do 

pensamento, da arte e do saber; 
III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV. compromisso com a cultura, a ética, a liberdade e a democracia; 
V. indissociabilidade entre o ensino, a iniciação científica e a extensão; 
VI. preparação para o exercício pleno da cidadania; 
VII. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; e 
VIII. defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente. 

 
 

Artigo 6º - A Faculdade Itpac de Manacapuru tem por finalidade formar e qualificar profissionais, 
nos diferentes níveis da educação superior e na modalidade presencial para os diversos setores da 
economia e contribuir para sua educação continuada. 

 
 

Artigo 7º - São objetivos da Faculdade Itpac de Manacapuru: 
I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 
II. formar diplomados nas áreas de conhecimento por ela ministradas, aptos para a 

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

III. incentivar o trabalho de iniciação científica e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia; e da criação e difusão da cultura, desse 
modo, desenvolvendo o entendimento do homem no meio em que vive; 

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade, através 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, integrando os conhecimentos que vão sendo 
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; 

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

VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação científica e 
tecnológica geradas na Instituição; e 

VIII. promover a educação presencial em qualquer outra modalidade, desde que aprovadas 
pelos órgãos e instâncias competentes. 

Parágrafo único. A Faculdade Itpac de Manacapuru pode criar em sua unidade de Ensino outros 
cursos de acordo com as necessidades do mercado de trabalho da região e legislação em vigor, 
podendo, ainda, manter intercâmbios e convênios com outras instituições culturais, educacionais e 
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científicas do país ou do exterior, visando à valorização profissional do estudante mediante prévia 
autorização da Mantenedora. 

 
 

TÍTULO IV - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Artigo 8º - A Faculdade Itpac de Manacapuru tem como órgãos de sua direção administrativa e 
didática: 

 
I. Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Superior; 

b) Colegiados de Curso; e 

b) Núcleos Docentes Estruturantes. 

II. Órgãos Avaliativos e Propositivos: 
a) Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 
III. Órgãos Executivos: 

a) Diretoria Geral; 

b) Diretoria Acadêmica; 

d) Coordenações de Curso. 

IV. Dos Setores de Apoio Técnico, Administrativos e Didáticos: 
a) Secretaria de Registro e Controle Acadêmico; 
b) Biblioteca; 
c) Laboratórios Didáticos; 
d) Núcleo de Apoio Psicopedagógico; 
e) Núcleo de Educação Inclusiva; 
f) Pós-graduação; 
g) Ouvidoria; e 
h) Núcleo de Iniciação Científica e Extensão. 

 
CAPÍTULO I – DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Artigo 9º - São órgãos colegiados de administração da Faculdade Itpac de Manacapuru: 
I. o Conselho Superior; 
II. os Colegiados de Curso; e 
III. os Núcleos Docentes Estruturantes. 

 
 

Artigo 10º - Os órgãos colegiados têm por finalidade democratizar a administração da Instituição e 
favorecer a participação coletiva na gestão do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Projeto 
Político-Pedagógico de cada curso. 
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Seção I - Do Conselho Superior 
 
 

Artigo 11º - O Conselho Superior é órgão colegiado máximo da administração superior da Faculdade 
Itpac de Manacapuru, de natureza consultivo-deliberativa e recursal superior. 

 

Artigo 12º - Compõem o Conselho Superior: 
I. O Diretor Geral; 
II. 2 (dois) Coordenadores de Cursos; 
III. 2 (dois) representantes do corpo docente; 
IV. 1 (um) representante do pessoal técnico-administrativo; e 
V. 1 (um) representante do corpo discente, indicado por seu órgão representativo, que 

esteja regularmente matriculado no curso e que tenha obtido aproveitamento 
acadêmico em todas as disciplinas já cursadas. 

 

Artigo 13º - Ao Conselho Superior compete: 
I. exercer, como órgão consultivo, deliberativo e normativo, a jurisdição superior nas 

questões acadêmicas, disciplinares e de planejamento da Faculdade; 
II. analisar a política geral da Faculdade no que se refere ao desenvolvimento e expansão, 

bem como os planos anuais; 
III. deliberar sobre assuntos de caráter didático em geral; 
IV. apreciar o relatório geral de atividades apresentado pelo Diretor Geral e pelos 

Coordenadores dos Cursos; 
V. propor alterações a este Regimento Geral, bem como às competências dos órgãos da 

administração acadêmica e de apoio; 
VI. apreciar e decidir em matéria didático-científica e disciplinar, originariamente ou em 

grau de recurso, sobre casos omissos neste Regimento Geral e nas demais normas 
internas que lhes sejam afetas; 

VII. apreciar e decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos colegiados 
docentes e alunos de curso ofertado na Instituição, em matéria didático-científica e 
disciplinar; 

VIII. fixar as “Normas Gerais de Graduação” no que se refere às estruturas curriculares, 
programas e projetos de extensão e iniciação científica, matrículas, transferências, 
avaliação de rendimento escolar, aproveitamento de estudo, regime especial para 
compensação de faltas, processos seletivos, além de outras que se incluam no âmbito 
de sua competência; 

IX. deliberar sobre os recursos submetidos a sua consideração; 
X. apreciar e decidir sobre os processos e resultados de Autoavaliação Institucional; 
XI. aprovar regulamentos específicos para atividades complementares, monitorias, 

estágios supervisionados; ofertas de pós-graduação; elaborações, apresentações e 
avaliações de Trabalhos de Conclusão de Curso, observadas a legislação em vigor e 
normas da Faculdade Itpac de Manacapuru; 

XII. homologar os atos dos Colegiados de Curso aprovados pela maioria de seus membros, 
a respeito de alteração de estruturas curriculares e regulamentos internos; 

XIII. deliberar sobre processo administrativo para a destituição de seus próprios membros, 
por votação mínima de 2/3 (dois terços) da totalidade coletiva; 

XIV. opinar sobre os casos omissos neste Regimento Geral; e 
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XV. exercer as demais atribuições de sua competência, por força da legislação em vigor e 
deste Regimento Geral. 

Parágrafo único. As deliberações do Conselho Superior, de caráter normativo, assumirão a forma de 
Resoluções. 

 
Artigo 14º - O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada semestre, sempre no 
início dos períodos letivos, convocado e presidido pelo Diretor Geral e, extraordinariamente, quando 
se fizer necessário, mediante iniciativa dessa autoridade ou solicitação da maioria absoluta de seus 
membros. 

 
 

Artigo 15º - As reuniões do Conselho Superior são secretariadas pelo responsável da Secretaria de 
Registro e Controle Acadêmico da Instituição, a quem compete dar cumprimento a todos os atos de 
expediente e decisões tomadas. 

Parágrafo único. De todas as reuniões do Conselho Superior lavram-se atas que são assinadas pelo 
Secretário, pelo Presidente e por todos os outros membros presentes. 

 
 

Artigo 16º - As deliberações do Conselho Superior de caráter normativo são consolidadas sob a 
forma de Resolução, indexadas anualmente em sequência numérica, devendo uma cópia original ser 
remetida para arquivo sob a responsabilidade da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico. 

 
Seção II - Dos Colegiados de Curso 

 
 

Artigo 17º - O Colegiado de Curso é um órgão colegiado de administração básica da Faculdade Itpac 
de Manacapuru. 

Artigo 18º - Cada Curso conta com um Colegiado próprio. 

Artigo 19º - Compõem os Colegiados de cada Curso: 
I. O Coordenador do Curso, que o preside; 
II. 5 (cinco) representantes docentes do Curso; 
III. 1 (um) representante dos alunos, indicado por seu órgão representativo, que esteja 

regularmente matriculado no curso e que tenha obtido aproveitamento acadêmico em 
todas as disciplinas já cursadas. 

 
 

Artigo 20º - O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada semestre; e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso. 

 
Artigo 21º - Compete ao Colegiado de Curso; 

I. deliberar sobre providências destinadas a resoluções do Conselho Superior; 
II. deliberar sobre medidas de natureza preventiva, corretiva ou repressiva no âmbito de 

sua competência; 
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III. proceder às reformulações da estrutura curricular, observadas as diretrizes da entidade 
Mantenedora, submetendo-as à aprovação do Conselho Superior; 

IV. avaliar, a cada período letivo, a proposta pedagógica do curso e planejar as atividades 
acadêmicas do curso; 

V. pronunciar-se sobre o projeto pedagógico do curso, programação acadêmica e seu 
desenvolvimento nos aspectos de ensino; 

VI. pronunciar-se quanto à organização didático-pedagógica dos planos de ensino de 
disciplinas do curso, elaboração e/ou reformulação de ementas, definição de objetivos, 
conteúdos programáticos, procedimentos de ensino e de avaliação e a bibliografia 
indicada; 

VII. analisar os resultados do desempenho acadêmico dos alunos e seu aproveitamento nas 
disciplinas, com vistas à avaliação e à melhoria didática e pedagógica dos respectivos 
cursos. 

VIII. analisar, avaliar e articular projetos de iniciação científica e extensão; 
IX. conhecer e discutir as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, bem como as normas 

expedidas pelos conselhos e/ou associações específicas da profissão; 
X. apreciar programação acadêmica que estimule a concepção e prática interdisciplinar; 
XI. propor e aprovar, quando for o caso, regulamento específico do curso ad referendum 

do Conselho Superior. 

Parágrafo único: As deliberações dos Colegiados de Cursos, de caráter deliberativo, assumem a forma 
de pareceres. 

 
 

Artigo 22º - As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um secretário designado pelo 
Coordenador do Curso, a quem incumbe dar cumprimento a todos os atos de expediente e decisões 
tomadas. 

 
 

Artigo 23º - De todas as reuniões do Colegiado de Curso lavram-se atas que são assinadas pelo 
secretário, pelo Coordenador do Curso e por todos os membros presentes. 

 
 

Seção III - Dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE 
 
 

Artigo 24º - Cada curso de graduação da Faculdade Itpac de Manacapuru conta com um Núcleo 
Docente Estruturante - NDE, formalmente constituído. 

 
 

Artigo 25º - O NDE constitui-se de um grupo de docentes de um respectivo curso de graduação, com 
atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 
contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

 
 

Artigo 26º - São atribuições do NDE, entre outras: 
I. acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso; 

II. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
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III. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 
constantes no currículo; 

IV. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de iniciação científica e 
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

V. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
Graduação; e 

VI. propor normas para estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso e 
atividades complementares. 

 
 

Artigo 27º - O NDE é constituído pelos membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança 
acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área do curso, no 
desenvolvimento do ensino e em outras dimensões entendidas como importantes pela Instituição, e 
que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

 
 

Parágrafo único. O NDE de cada curso de Graduação da Faculdade Itpac de Manacapuru é 
constituído: 

I. pelo Coordenador do Curso, que o coordena; 
II. por mais 4 (quatro) professores pertencentes ao corpo docente do curso, com mandato 

de 2 (dois) anos, permitida a recondução; 
III. por 1 (um) representante dos alunos, indicado por seu órgão representativo, que esteja 

regularmente matriculado no curso e que tenha obtido aproveitamento acadêmico em 
todas as disciplinas já cursadas. 

 
Artigo 28º - O NDE reúne-se através de convocação do Coordenador de curso, ordinariamente, uma 
vez a cada semestre; e, extraordinariamente, quando convocado por ele. 

 
 

Artigo 29º - As reuniões do NDE são secretariadas por um secretário designado pelo Coordenador 
do Curso respectivo a quem incumbe dar cumprimento a todos os atos de expediente e decisões 
tomadas. 

 
 

Artigo 30º - Todas as reuniões do NDE são lavradas em atas que são assinadas pelo secretário, pelo 
Coordenador do Curso e pelos demais componentes presentes. 

 
 

Seção IV - Das disposições comuns aos órgãos colegiados 
 
 

Artigo 31º - Os órgãos colegiados reúnem-se, em primeira convocação, com a maioria absoluta de 
seus integrantes e, em segunda, no mínimo 30 (trinta) minutos após, com qualquer número. 
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Artigo 32º - Qualquer que seja a natureza da matéria da ordem do dia ou dos fins da convocação,  
os órgãos colegiados deliberam validamente com a presença de 1/3 de seus membros e suas decisões 
são tomadas pela maioria simples de votos. 

 
 

Artigo 33º - A convocação dos membros dos órgãos colegiados faz-se por escrito, com antecedência 
de, pelo menos 72 (setenta e duas) horas, podendo ser remetida via impressa ou por meio eletrônico. 

§ 1º É dispensado o prazo para a convocação de reuniões em caráter de urgência. 

§ 2º A ausência eventual de membros natos ou representantes de órgãos ou categorias não impede 
o funcionamento dos órgãos colegiados, nem invalida as decisões tomadas. 

 
 

Artigo 34º - O comparecimento dos membros às sessões dos órgãos colegiados é obrigatório e a 
respectiva convocação prevalece sobre qualquer outra funcional. 

 
 

Artigo 35º - Os representantes do corpo docente, corpo discente e do pessoal técnico- 
administrativo nos órgãos colegiados são eleitos por seus pares, em eleição organizada pelo Diretor 
Geral ou outro órgão por ele determinado. 

§ 1º Os representantes do corpo docente e pessoal técnico-administrativo a que se refere o caput 
deste artigo têm mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a sua recondução. 

§ 2º Os representantes do corpo discente, a que se refere o caput deste artigo têm mandato de 1 
(um) ano, não sendo permitida a recondução. 

§ 3º Caso o órgão representativo dos alunos não indique seu representante, poderá ser convocado 
pelo Presidente do órgão colegiado, que deverá preferir aluno que esteja nos dois últimos anos de 
seu curso. 

 
 

CAPÍTULO II - DOS ÓRGÃOS AVALIATIVOS E PROPOSITIVOS 
 

Seção I - Da Comissão Própria de Avaliação 
 
 

Artigo 36º - A Avaliação Institucional tem caráter analítico e sugestivo e visa ao aperfeiçoamento 
dos agentes da comunidade acadêmica e da Faculdade Itpac de Manacapuru como um todo. 

 
 

Artigo 37º - A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Itpac de Manacapuru, conforme 
estabelece a Lei nº 10.861, de 2004, tem atuação autônoma em relação aos conselhos e demais 
órgãos colegiados da Instituição, sendo encarregada de conduzir os processos de avaliação internos 
da Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo órgão federal 
competente nos termos da legislação vigente. 

 
 

Artigo 38º - A Comissão Própria de Avaliação é constituída por Portaria do Diretor Geral da 
Instituição e é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade universitária 
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(corpo discente, corpo docente e corpo técnico-administrativo) e da sociedade externa à Instituição 
(membro da sociedade civil organizada), sendo 02 (dois) membros para cada segmento da 
comunidade. 

Parágrafo único. A organização, o funcionamento e as atribuições da Comissão Própria de Avaliação 
são disciplinados por regulamentação própria aprovada pelo Conselho Superior da Faculdade Itpac 
de Manacapuru. 

 
 

CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 
 

Seção I – Da Diretoria Geral 

 
Artigo 39º - A Diretoria Geral é órgão executivo da administração da Faculdade Itpac de 
Manacapuru e é exercida pelo Diretor Geral designado pela Mantenedora. 

Parágrafo único: A Diretoria Geral, órgão superior de execução, administração, supervisão e avaliação 
das atividades da Faculdade, é exercida pelo Diretor Geral e se constitui: 

 Do Diretor Geral; 
 

Artigo 40º - A Diretoria Geral é encarregada de superintender, coordenar e fiscalizar as atividades 
pertinentes ao funcionamento da Instituição, assessorada pelo Diretor Acadêmico e pelos 
Coordenadores dos Cursos, em trabalho harmônico e conjunto, distribuídos entre si, designados pela 
Entidade Mantenedora. 

 
 

Artigo 41º - O Diretor Geral é designado pela entidade Mantenedora, cuja escolha recairá sempre 
em pessoa de notórios conhecimentos dos problemas educacionais e de administração, em nível 
superior, possuidora de idoneidade moral comprovada e insuspeita. 

§ 1º O Diretor Geral é nomeado por Portaria da presidência da Mantenedora. 

§ 2º A Entidade Mantenedora pode, a qualquer tempo, substituir o Diretor Geral. 

§ 3º O Diretor Geral, no impedimento do exercício de suas funções e em suas ausências, é substituído 
por indicação da mantenedora. 

 
 

Artigo 42º - Compete ao Diretor Geral: 
I. Promover, em conjunto com Diretor Acadêmico e com os Coordenadores dos Cursos, a 

integração, o planejamento e a harmonização na execução das atividades da Faculdade. 
II. Representar a Faculdade Itpac de Manacapuru interna e externamente, no âmbito de 

suas competências ou por delegação da Entidade Mantenedora; 
III. tomar decisões relativas a assuntos de caráter pedagógico, mas que envolvam 

providências de caráter administrativo e financeiro; 
IV. acompanhar as atividades acadêmicas da Instituição, a fiel execução do regime didático, 

especialmente no que diz respeito à observância do horário, dos programas e das 
atividades dos professores, alunos e funcionários a ela ligados; 
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V. zelar pela fiel observância da legislação e educacional, deste Regimento Geral e dos atos 
normativos emanados dos órgãos competentes; 

VI. presidir as reuniões do Conselho Superior, com direito a voz e voto, além do voto de 
desempate, assim como dar encaminhamento às decisões desse colegiado; 

VII. promover a elaboração do planejamento anual de atividades, incluindo proposta 
orçamentária da Faculdade e de cada curso e encaminhá-las Direção da Mantenedora; 

VIII. encaminhar anualmente, à Direção da Mantenedora, relatório completo das atividades 
da Faculdade Itpac de Manacapuru; 

IX. gerenciar recursos financeiros aplicados ao ensino, iniciação científica e extensão, de 
conformidade com as normas da Mantenedora; 

X. expedir portaria para regulamentar matéria de sua competência e fazer publicar as 
Resoluções do Conselho Superior; 

XI. firmar acordos, contratos e convênios, com a anuência da Mantenedora; 
XII. autorizar qualquer pronunciamento público ou publicação que envolva, de qualquer 

forma, o nome da Faculdade Itpac de Manacapuru; 
XIII. conferir graus observados às normas da Mantenedora; 
XIV. propor alterações e reformas neste Regimento Geral; 
XV. nos casos de urgência, decidir, ad referendum do Conselho Superior, matérias de 

competência deste Conselho; 
XVI. prestar, semestralmente, conta de sua administração à Entidade Mantenedora, ou 

sempre que lhe forem solicitadas, através de relatórios pormenorizados que abranjam 
todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Faculdade Itpac de Manacapuru; 

XVII. superintender, coordenar e fiscalizar as atividades administrativas e financeiras da 
Faculdade, observadas as determinações da Mantenedora; 

XVIII. resolver questões relativas à administração e ao encaminhamento orçamentário dos 
processos seletivos, matrículas, exames e outras atividades escolares, observadas as 
determinações da Mantenedora; 

XIX. manter relacionamento com a Entidade Mantenedora para execução e racionalização 
de seus objetivos e planos; 

XX. encaminhar à Mantenedora as propostas de ampliação e de realização de planos de 
expansão relacionados à implantação de novos cursos; 

XXI. articular-se com a Mantenedora, para a tomada de decisões relativas a assuntos de 
caráter administrativo e financeiro, mas que produzam ou venham produzir reflexos de 
caráter pedagógico; 

XXII. opinar sobre o processo de admissão, promoção, transferência ou dispensa do corpo de 
funcionário técnico-administrativo, docente e de demais funções vitais ao pleno 
funcionamento da Instituição; 

XXIII. acompanhar a autoavaliação institucional e as atividades da CPA – Comissão Própria de 
Avaliação; 

XXIV. coordenar e supervisionar as atividades dos órgãos de apoio, fixando-lhes as diretrizes 
de trabalho observadas as orientações da Mantenedora; 

XXV. supervisionar as atividades do processo seletivo para admissão de alunos nos diversos 
cursos oferecidos pela Faculdade Itpac de Manacapuru; 

XXVI. propor abertura e instauração de processos administrativos, inclusive para apuração de 
infrações disciplinares; 

XXVII. superintender e supervisionar os aspectos atinentes ao funcionamento dos cursos de 
graduação, pós-graduação e os projetos de iniciação científica e extensão; 
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XXVIII. zelar pelo perfeito funcionamento da Faculdade Itpac de Manacapuru; 
XXIX. Coordenar e implementar as atividades de informatização da Faculdade e do 

desenvolvimento e aprimoramento de seus sistemas de informação e comunicação; 
XXX. Manter e aperfeiçoar as atividades de controle de qualidade dos serviços, visando a 

certificação da qualidade; 
XXXI. Desenvolver estudos de tendências e análises comparadas de desempenho 

administrativo; 
XXXII. Coordenar e implementar as atividades de expansão física da Faculdade; 
XXXIII. Suprir as necessidades de material e de serviços indispensáveis ao funcionamento da 

Faculdade; 
XXXIV. Acompanhar, avaliar e propor a incorporação de inovações tecnológicas para o 

Faculdade; 
XXXV. Criar mecanismos de apropriação e análise de custos e propor medidas de 

racionalização de dispêndios; 
XXXVI. Centralizar as informações referentes às necessidades de cada setor da Faculdade, 

para viabilizar a execução administrativa; 
XXXVII. Colaborar na elaboração do orçamento anual e acompanhar sua execução; 
XXXVIII. Assinar portarias, normas e atos, em sua esfera de competência; 
XXXIX. Exercer o poder disciplinar em sua área de competência; 
XL. Encaminhar, anualmente, à mantenedora o relatório de atividades; e 
XLI. Desempenhar qualquer função que, por sua natureza, lhe seja afeta. 

 
Seção II - Da Diretoria Acadêmica 

 
 

Artigo 43º - A Diretoria Acadêmica, órgão executivo para assuntos de natureza acadêmica, é 
exercido pelo Diretor Acadêmico, que será designado pela Entidade Mantenedora. 

 
 

Artigo 44º - A Diretoria Acadêmica é responsável por organizar, coordenar e supervisionar as 
atividades/ações relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, à iniciação científica, à pós- 
graduação, os estágios e convênios, avaliações interna e externa, à publicação e divulgação 
acadêmica, quadro de pessoal docente, capacitações, os Núcleos Docentes Estruturantes e a outras 
que venham a ser criadas nos seus respectivos âmbitos acadêmicos. 

 
 

Artigo 45º - A Diretoria Acadêmica tem a incumbência de representar o setor acadêmico da 
mantenedora perante os alunos, professores, coordenadores dos cursos, Diretor Geral e demais 
setores da Faculdade Itpac de Manacapuru, observadas as determinações da legislação educacional 
em vigor, deste Regimento Geral e das normas e diretrizes da mantenedora. 

 
Artigo 46º - São atribuições do Diretor Acadêmico, entre outras inerentes ao cargo: 

I. assessorar o Diretor Geral no exercício das atividades acadêmicas; 
II. responder pela organização das rotinas acadêmicas e seu efetivo registro e controle, 

observado as normas gerais de graduação, Regimento Geral e processos da Secretaria 
de Registro e Controle Acadêmico; 
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III. em conformidade com as diretrizes e normas da mantenedora, coordenar a execução 
dos programas de iniciação científica, extensão e atividades complementares de 
graduação; 

IV. fazer cumprir o calendário acadêmico da Instituição; 
V. acompanhar as atividades de avaliação institucional participando ativamente de todo o 

processo e atendendo às orientações do Núcleo de Avaliação Institucional; 
VI. responder pela disponibilização das informações necessárias à composição da carga 

horária docente, e ainda para a elaboração dos instrumentos jurídicos necessários; 
VII. em conformidade com as diretrizes e normas da mantenedora, responder pelo processo 

seletivo docente; 
VIII. fazer cumprir as formalidades necessárias à consecução das atividades de estágio e 

prática profissional; 
IX. prestar atendimento a professores e alunos em relação a questões que não possam ser 

solucionadas no âmbito das coordenações de curso; 
X. participar ativamente dos processos relativos aos atos regulatórios dos cursos/IES pelos 

órgãos competentes; 
XI. oferecer suporte e orientação aos coordenadores de curso em relação à atualização 

permanente e execução do Projeto Pedagógico de Curso; 
XII. prestar as orientações necessárias à atuação dos NDE – Núcleos Docentes 

Estruturantes, com a devida realização de reuniões e seus registros, bem como dos 
demais órgãos colegiados; 

XIII. assessorar as Coordenações de Cursos quanto à avaliação dos cursos e as reformas das 
estruturas curriculares; 

XIV. acompanhar a implantação e o funcionamento dos cursos de pós-graduação oferecidos 
na Instituição; 

XV. acompanhar o processo de seleção de docente, de elaboração de grades horárias, 
buscando aperfeiçoar o oferecimento de disciplinas comuns aos diversos cursos, de 
modo a evitar-se que sejam constituídos turmas com número de alunos inferior ao 
mínimo estabelecido pela Instituição; 

XVI. acompanhar e orientar questões relativas a coordenadores de cursos, docentes e 
alunos; e 

XVII. cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, as disposições deste Regimento Geral e 
as deliberações dos órgãos colegiados. 

 
 

Seção III - Da Coordenadoria de Curso 
 
 

Artigo 47º - A Coordenadoria de Curso é o elo entre o aluno, a Instituição e os professores, 
ajustando, facilitando e administrando a execução de todos os procedimentos técnicos, 
administrativos e acadêmicos para o pleno funcionamento do curso sob sua responsabilidade. 

 
Artigo 48º - Cabe à Coordenadoria de Curso promover a organização didático-científica e de 
distribuição de pessoal do respectivo curso, congregando professores para os objetivos comuns de 
ensino, iniciação científica e extensão. 
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Artigo 49º - A Coordenadoria de Curso é exercida pelo Coordenador de Curso, nomeado pelo 
Diretor Geral, entre pessoas de notório conhecimento das questões educacionais e da legislação do 
ensino. 

 
Artigo 50º - São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. coordenar a elaboração, em cada período letivo, do plano de atividades de ensino, 
iniciação científica e extensão do respectivo Curso; 

II. analisar os programas e calendários para a realização de atividades de extensão e 
iniciação científica e encaminhá-los à aprovação final do órgão competente; 

III. aprovar projetos de ensino, extensão, e iniciação científica, no âmbito da área de 
conhecimento do curso, e remeter parecer à aprovação dos órgãos competentes; 

IV. coordenar atividades de ensino, iniciação científica e extensão do curso de sua 
competência; 

V. coordenar o planejamento e o cumprimento do Projeto Pedagógico do curso, tendo em 
vista as diretrizes definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

VI. organizar a estrutura curricular do curso, ouvido o respectivo Núcleo Docente 
Estruturante e Colegiado de Curso, observadas a legislação em vigor e as normas para 
alteração curricular da Instituição; 

VII. aprovar, no âmbito de sua competência, plano e programas de ensino elaborados pelos 
professores; 

VIII. decidir sobre assuntos de ordem técnico-administrativa, didática no âmbito do curso; 
IX. orientar, coordenar e supervisionar os estágios profissionais exigidos pela legislação do 

ensino em vigor; 
X. elaborar horário de aulas e demais atividades curriculares e extracurriculares do curso; 
XI. supervisionar a integralização curricular e orientar alunos sobre os procedimentos de 

frequência e de aproveitamento escolar; 
XII. deliberar sobre recursos ou representações de alunos a respeito de matéria didática e 

trabalhos escolares, no âmbito do curso; 

XIII. orientar e coordenar a execução do sistema de avaliação do corpo discente e docente; 
XIV. convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e do NDE; 
XV. dar encaminhamento e despacho às decisões do Colegiado de Curso e do NDE; 
XVI. coordenar, controlar e avaliar as atividades docentes e discentes; 
XVII. acompanhar a assiduidade dos docentes e do pessoal técnico-administrativo vinculado 

ao curso, auxiliando a Diretoria Acadêmica na fiscalização da observância do regime 
escolar e do cumprimento dos planos de ensino e projetos do curso; 

XVIII. avaliar o desempenho do docente, do aluno e do técnico-administrativo segundo 
propostas dos colegiados superiores; 

XIX. estabelecer, observadas as normas baixadas pelo Conselho Superior, critérios para 
matrícula e aproveitamento de estudos, adaptações, dependências e avaliação da 
aprendizagem e deliberar sobre pedidos de transferências internas e externas, bem 
como de retorno ao curso; 

XX. apresentar, mediante sugestões dos professores, propostas para aquisição de material 
bibliográfico; 

XXI. elaborar, anualmente, e encaminhar à Diretoria Acadêmica a relação de material 
didático-pedagógico, assim como outros equipamentos necessários para o bom 
desempenho do ensino, iniciação científica e extensão; 
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XXII. deliberar sobre organização e administração de laboratórios e outros materiais 
didáticos, quando esses constituírem parte integrante do ensino, iniciação científica e 
extensão; 

XXIII. tomar as medidas necessárias para o aperfeiçoamento e interdisciplinaridade das 
atividades de ensino, em todas as disciplinas do Curso; 

XXIV. responsabilizar-se pelo material e patrimônio da Instituição que estiver sob sua guarda; 
XXV. exercer a autoridade disciplinar conforme as normas deste Regimento Geral e legislação 

vigente; 
XXVI. apresentar ao Diretor Acadêmico, no prazo que for por este fixado, relatório das 

atividades do curso; 
XXVII. propor admissão de monitor na forma deste Regimento Geral; 
XXVIII. zelar pela legalidade, regularidade e qualidade do ensino ministrado pelo curso; 
XXIX. avaliar, periodicamente, o andamento e os resultados dos projetos de iniciação 

científica e de extensão sob sua responsabilidade; 
XXX. participar, como membro pleno, das reuniões do Conselho Superior; 
XXXI. coordenar a organização de eventos, semanas de estudos, ciclos de debates e outros no 

âmbito do curso; 
XXXII. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Geral e as deliberações dos 

Órgãos Colegiados; e 
XXXIII. exercer outras atribuições que, pela sua natureza, recaiam dentro de sua 

competência, ou que lhe sejam delegadas pelo Diretor Geral ou pelos demais órgãos 
superiores. 

Parágrafo único. Sempre que entender necessário, poderá o Coordenador de Curso, em matérias de 
sua competência, editar portarias específicas, submetendo-as à aprovação do Colegiado de Curso, 
ad referendum do Conselho Superior. 

 
 

CAPÍTULO IV - DOS SETORES DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO 
 

Artigo 51º - Para a execução de suas atividades o Diretor Geral da Faculdade Itpac de Manacapuru 
conta com as seguintes unidades de apoio, disciplinadas por normas específicas regulamentadas pela 
Mantenedora: 

a) Secretaria de Registro e Controle Acadêmico; 
b) Biblioteca; 
c) Laboratórios Didáticos; 
d) Núcleo de Apoio Psicopedagógico; 
e) Núcleo de Educação Inclusiva; 
f) Núcleo de Iniciação Científica e Extensão; 
g) Pós-graduação; e 
h) Ouvidoria; 

Parágrafo único: De acordo com as necessidades e demandas apresentadas pelo Conselho Superior, 
a Faculdade Itpac de Manacapuru pode criar outros setores de apoio e/ou Diretorias de 
conformidade com as normas da Mantenedora. 
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Seção I - Da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 
 
 

Artigo 52º - A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico é o órgão executivo responsável pelo 
registro, arquivo, controle e certificação dos dados pessoais e acadêmicos referentes aos membros 
dos corpos docente e discente da Faculdade Itpac de Manacapuru, observadas as normas 
determinadas pela Mantenedora. 

§ 1º A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico é coordenada por um funcionário qualificado, 
indicado e contratado pela mantenedora como responsável pela Secretaria, devendo, 
obrigatoriamente, ser portador de diploma de nível superior. 

§ 2º As atividades de responsabilidade da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico são 
desenvolvidas pelo Secretário Geral, pelo Responsável desta Secretaria e seus auxiliares. 

§ 3º A organização e funcionamento da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico estão 
normatizados em regulamento próprio. 

 
 

Seção II - Da Biblioteca 
 
 

Artigo 53º - A Biblioteca da Faculdade Itpac de Manacapuru é mantida com o objetivo de facilitar o 
ensino e aprendizagem, possibilitando o acesso e o uso das fontes de informações bibliográficas 
adequadas para os estudantes, professores e comunidade, desenvolvendo o hábito e a capacidade 
de leitura, consulta e iniciação científica, proporcionando a atualização do acervo, adequando-o às 
necessidades surgidas. 

§ 1º A Biblioteca é dirigida por um chefe, qualificado, indicado, contratado e nomeado por Portaria 
da mantenedora. 

§ 2º A organização e funcionamento da Biblioteca estão normatizados no Regulamento da Biblioteca. 
 
 

Seção III – Dos Laboratórios Didáticos 
 
 

Artigo 54º - Os laboratórios didáticos são instalados para atender os cursos de graduação da 
Faculdade Itpac de Manacapuru como setores de apoio, sendo dirigidos pelos Coordenadores dos 
respectivos cursos. 

Parágrafo único. As normas de funcionamento dos laboratórios são propostas pelo Coordenador do 
respectivo curso, ouvido o Colegiado deste curso e homologadas pelo Conselho Superior. 

 
 

Artigo 55º - O corpo docente e o corpo discente da Faculdade Itpac de Manacapuru utilizam-se dos 
equipamentos disponibilizados pelos Laboratórios de Informática, como forma de garantir a 
qualidade, atualização e eficiência do ensino e iniciação científica desenvolvidos. 

Parágrafo único. A organização e o funcionamento dos Laboratórios de Informática, assim como 
relativas às atividades didático-pedagógicas, estão normatizados no Regulamento do Laboratório de 
Informática. 
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Seção III – Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

 
Artigo 56º - O Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade Itpac de Manacapuru busca atender 
as necessidades dos discentes regulamente matriculados nos cursos de graduação. O trabalho 
realizado por este setor considera três eixos fundamentais: Orientação ao corpo discente e docente 
/ Apoio à coordenação dos cursos / Projetos institucionais. 

Parágrafo Único. A organização e funcionamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico estão 
normatizados em Regulamento próprio. 

 
 

Seção IV – Núcleo de Educação Inclusiva 
 
 

Artigo 57º - O Núcleo de Educação Inclusiva da Faculdade Itpac de Manacapuru busca atender, 
primordialmente, os acadêmicos com necessidades educacionais especiais da Faculdade, oferecendo 
suporte às práticas pedagógicas aos docentes e funcionários, bem como à comunidade externa que 
está inserida nos contextos de extensão. 

 
Parágrafo Único. A organização e funcionamento do Núcleo de Educação Inclusiva estão 
normatizados em Regulamento próprio. 

 
 

Seção V – Da Pós-graduação 
 
 

Artigo 58º - A Pós-Graduação da Faculdade Itpac de Manacapuru é um órgão ao qual compete 
propor, planejar, desenvolver, articular, controlar e avaliar a execução das políticas de Pós- 
graduação, em consonância com as diretrizes emanadas do MEC, e coordenar ações que permitam a 
articulação o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade brasileira. 

 
Parágrafo Único. A organização e funcionamento da Pós-graduação estão normatizados em 
Regulamento próprio. 

 
 

Seção VI – Da Ouvidoria 
 
 

Artigo 59º - A Ouvidoria da Faculdade Itpac de Manacapuru é um órgão de promoção e defesa dos 
direitos de estudantes, docentes, servidores técnico-administrativos e comunidade 
extrauniversitária em suas relações com a Faculdade em suas diferentes instâncias administrativas e 
acadêmicas, assim como na prestação de serviços. 

 
Parágrafo Único. A organização e funcionamento da Ouvidoria estão normatizados em Regulamento 
próprio. 
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Seção VII – Do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão 
 
 

Artigo 60º - O Núcleo de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade Itpac de Manacapuru é um 
órgão auxiliar da administração acadêmica, destinado a orientar, coordenar e supervisionar as 
atividades de ensino, extensão e iniciação científica. 

 
Parágrafo Único. A organização e funcionamento do Núcleo de Iniciação Científica estão 
normatizados em Regulamento próprio. 

 
 

TÍTULO V - DA FUNCIONALIDADE ACADÊMICA 

 
CAPÍTULO I - DO ENSINO 

 

Artigo 61º - Observadas as disposições legais, estatutárias e regimentais pertinentes, a Faculdade 
Itpac de Manacapuru se propõe a manter cursos de graduação presenciais e a distância (bacharelado, 
licenciatura e curso superior de tecnologia), abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 

 

Artigo 62º - A Faculdade Itpac de Manacapuru ainda manterá cursos de pós-graduação e extensão, 
cursos técnicos, na medida de suas possibilidades técnicas e financeiras, observadas as exigências 
legais relativas à autorização de funcionamento. 

§ 1º Os cursos de pós-graduação são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação, que 
cumpram os requisitos em cada caso, e oportunizam a educação continuada com vistas ao 
aperfeiçoamento profissional, mediante aprofundamento dos estudos superiores ou treinamento 
em técnicas especializadas. 

§ 2º Os cursos de extensão e técnicos são abertos aos portadores dos requisitos exigidos em cada 
caso. 

 
 

Artigo 63º - Respeitando a legislação educacional em vigor, os cursos podem ser ministrados na 
modalidade presencial ou a distância. 

 
 

Seção I - Dos Cursos de Graduação 
 
 

Artigo 64º - Os cursos de graduação presencial oferecidos pela Faculdade Itpac de Manacapuru 
atendem às disposições legais em vigor, no que se refere à organização dos currículos em atividades 
de natureza teórica e prática, devendo ser aprovados pelo Conselho Superior nos termos deste 
Regimento Geral. 
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Artigo 65º - Os limites de integralização dos cursos de graduação são fixados com base na carga 
horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do curso, observados os limites 
estabelecidos na legislação vigente e demais determinações deste Regimento Geral. 

 
 

Subseção I - Da Estrutura dos Cursos de Graduação 
 
 

Artigo 66º - Os projetos pedagógicos dos cursos de Graduação e Educação Profissional são 
estruturados com base no Plano de Desenvolvimento Institucional e nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, observando-se a legislação vigente e demais normas deste Regimento Geral. 

 
Artigo 67º - A organização de cada curso de graduação se expressa através do respectivo Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os 
componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o 
trabalho de conclusão curso, o sistema de avaliação do desempenho acadêmico, além do regime 
acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem consistentes o projeto pedagógico. 

 

Artigo 68º - A Estrutura Curricular pode ser integrada por disciplinas, estágios supervisionados e 
atividades complementares desenvolvidas através de aulas expositivas, atividades discentes 
autônomas e outros métodos de aprendizagem, com a periodização recomendada, cargas horárias 
respectivas e prazos de integralização, encontrando-se formalizados no Projeto Pedagógico de cada 
curso. 

§ 1º A organização da Estrutura Curricular atende às determinações das respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais de cada curso, correspondendo ao desdobramento das matérias obrigatórias 
e de outras, em disciplinas e atividades a critério da Instituição ou previstas em legislação específica 
e, assim formalizado, habilita à obtenção do diploma, quando totalmente cursado com aprovação. 

§ 2º Para o desenvolvimento da Estrutura Curricular de cada curso, a hora-aula tem a duração mínima 
de 50 (cinquenta) minutos, mas a carga horária mínima, total dos cursos, é mensurada em horas (60 
minutos) de atividades acadêmicas e de trabalho efetivo dimensionadas em, no mínimo, 100 (cem) 
dias de trabalho efetivo por semestre. 

 
 

Artigo 69º - Na organização dos cursos a Faculdade Itpac de Manacapuru adota o regime seriado 
semestral, na forma presencial, conforme previsto no PPC de cada curso e obedecida a legislação 
aplicável. 

 
 

CAPÍTULO II - DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DA EXTENSÃO 
 

Artigo 70º - A Faculdade Itpac de Manacapuru considera a iniciação científica um veículo 
importante para a qualificação do ensino superior e da pós-graduação, além da criação do 
conhecimento e da inovação tecnológica. 

§ 1º No limite de suas atividades orçamentárias, a Instituição incentiva a iniciação científica por todos 
os meios ao seu alcance, especialmente através da concessão de auxílios para participação em 
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congressos, simpósios e outros eventos do gênero e também a formação e aperfeiçoamento de 
professores, em cursos de Pós-graduação; 

§ 2º A iniciação científica está vinculada ao Núcleo de Iniciação Científica e Extensão. 
 
 

Artigo 71º - A Faculdade Itpac de Manacapuru pode promover atividades de extensão cultural para 
difusão de conhecimento e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos. 

 

Artigo 72º - As atividades de extensão podem ser realizadas por meio de cursos, seminários, 
congressos científicos, encontros acadêmicos, projetos específicos ou pela prestação de serviços à 
comunidade, articulados ao ensino, integrando a Instituição à comunidade externa. 

 
Artigo 73º - A realização de projetos ou programas de extensão, assim como a realização de 
atividade de iniciação científica, obedecem a regras próprias constantes nos regulamentos 
específicos da Faculdade Itpac de Manacapuru, aprovados pelo Conselho Superior. 

 
CAPÍTULO III - DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Artigo 74º - Os cursos de pós-graduação destinam-se a formar especialistas em áreas específicas e 
são abertos à matrícula de candidatos diplomados em cursos de graduação, ou que apresentem 
títulos equivalentes, a juízo do Conselho Superior. 

 
Artigo 75º - As organizações de cursos e programas de pós-graduação obedecem à legislação em 
vigor, normas gerais da Entidade Mantenedora e o regulamento próprio aprovado pelo Conselho 
Superior. 

 
 

CAPÍTULO IV - OUTROS CURSOS 
 

Artigo 76º - A Faculdade Itpac de Manacapuru pode oferecer outras modalidades de cursos de nível 
superior destinados à formação de estudos por área de saber e à preparação de profissionais em 
atividades específicas, abertos a portadores de certificado ou diploma de estudos de ensino médio 
ou equivalente e que respondam às condições estabelecidas pela Instituição, observada a legislação 
vigente. 

 
Artigo 77º - A Faculdade Itpac de Manacapuru pode também oferecer cursos complementares de 
Educação Básica e Profissional e outros de educação continuada, regulamentados em instrumentos 
específicos. 
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CAPÍTULO V - DO REGIME ACADÊMICO 
 

Seção I - Do Ano Letivo e do Calendário Acadêmico 
 
 

Artigo 78º - O Calendário Escolar contemplará os principais eventos e prazos relacionados às 
atividades acadêmicas, em especial: 

 

I. o início e o término dos períodos letivos; 
II. os feriados, recessos e férias escolares; 
III. o início e término das etapas de cada período; 
IV. as datas de provas finais; e 
V. as datas de avaliações suplementares. 

 
 

Artigo 79º - O ano letivo compreende 200 (duzentos) dias letivos, no mínimo, dividido em 2 (dois) 
semestres letivos com 100 (cem) dias letivos cada, no mínimo, com início e fim conforme o calendário 
acadêmico de cada ano. 

Parágrafo único. São considerados dias letivos aqueles previstos no calendário escolar anual e 
utilizados para o desenvolvimento das atividades de ensino, iniciação científica e extensão, inclusive 
cumprimento da carga horária curricular mínima exigida. 

 
 

Artigo 80º - Além das atividades próprias dos períodos letivos regulares, poderão ser executadas, 
nos intervalos entre eles, programas de ensino, iniciação científica e extensão, de modo a assegurar 
o funcionamento contínuo da Faculdade, de acordo com o calendário aprovado pelo Conselho 
Superior, observadas as diretrizes da Entidade Mantenedora. 

 

Artigo 81º - O Diretor Geral superintende e supervisiona os aspectos referentes ao regime escolar 
de graduação e pós-graduação e os projetos de atividades de iniciação científica e extensão. 

 
 

Seção II - Das Formas de Acesso aos Cursos de Graduação 
 
 

Artigo 82º - As formas de acesso aos cursos de graduação da Faculdade Itpac de Manacapuru são: 
I. processo seletivo: forma de ingresso facultada ao candidato que tenha concluído o 

ensino médio ou equivalente e que se desenvolverá através de regras determinadas em 
Edital próprio; 

II. portador de Diploma de curso superior ou obtenção de novo título: forma de acesso 
facultada aos portadores de diploma de curso superior, independente de processo 
seletivo, condicionada à existência de vagas remanescentes no curso pleiteado; 

III. reopção de curso: forma de acesso facultada aos candidatos aprovados para outro curso 
de graduação no mesmo processo seletivo, para matrícula inicial, condicionada à 
existência de vagas remanescentes, observada a classificação e critérios fixados pelo 
Conselho Superior; 
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IV. transferência externa: forma de ingresso facultada a alunos regulares provenientes de 
cursos reconhecidos ou autorizados de outras Instituições de Ensino Superior, 
condicionada à existência de vagas. 

§ 1º As formas de acesso aos cursos de graduação são organizadas e disciplinadas segundo normas 
publicadas por meio de Editais, observando-se sempre a legislação aplicável, inclusive a referente ao 
PROUNI e FIES. 

§ 2º Do total das vagas oferecidas pela Faculdade Itpac de Manacapuru, poderão ser reservadas, 
anualmente, um percentual que se destina para candidatos classificados por meio de resultados do 
ENEM. 

§ 3º Os resultados do ENEM como meio de seleção podem ser utilizados de forma cumulativa ou 
alternativa ao Processo Seletivo. 

§ 4º No caso de candidato selecionado por meio do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, é 
exigida a apresentação do comprovante de aprovação do último ENEM realizado, com pontuação 
mínima na parte objetiva da prova e na redação, conforme edital do processo seletivo. 

 
 

Seção III - Dos Processos Seletivos 
 
 

Artigo 83º - Os processos seletivos destinam-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a 
classificá-los, dentro do limite das vagas autorizadas ou remanescentes, em cada um dos cursos 
mantidos pela Faculdade Itpac de Manacapuru. 

 

Artigo 84º - Os processos seletivos de ingresso nos cursos de graduação são abertos a candidatos 
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 

§ 1º Os processos seletivos são organizados e disciplinados segundo normas aprovadas pelo Conselho 
Superior e tornadas públicas por meio de editais. 

§ 2º A condução do processo seletivo é de responsabilidade do Diretor Geral, que nomeia uma 
Comissão para esse fim. 

§ 3º Compete à Comissão a que se refere o parágrafo anterior o cumprimento do processo seletivo 
em todas as suas fases, a elaboração e o julgamento das provas e a aplicação das penalidades cabíveis 
por infração às normas constantes do edital de seleção. 

 
 

Artigo 85º - A Faculdade Itpac de Manacapuru pode, no caso de não preenchimento integral das 
vagas, remanejá-las para outros cursos de opção do candidato, ou selecionar novos candidatos 
mediante novo processo seletivo ou, ainda, disponibilizar vagas para atender aos portadores de 
diploma de curso superior. 

 
 

Seção IV - Da Matrícula 
 
 

Artigo 86º - A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação a Faculdade Itpac de 
Manacapuru, realiza-se na Secretaria e/ou através do portal acadêmico, em prazo estabelecido no 
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calendário acadêmico, instruído do requerimento e mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 

I. comprovante de conclusão do ensino médio; 
II. documento de identidade; 
III. registro civil (certidão de nascimento ou casamento); 
IV. comprovante de pagamento da parcela da semestralidade referente à matrícula; 
V. 1 (uma) fotografia 3x4 recente; 
VI. comprovante de inscrição no CPF; 
VII. comprovante de residência; 
VIII. documentos dos itens II, III, VI e VII do pai, quando o aluno for menor, ou responsável 

financeiro, quando for o caso. 

§ 1º Nenhuma justificativa exime o candidato da apresentação, no prazo determinado, dos 
documentos exigidos relacionados acima e no Edital do processo seletivo. 

§ 2º Nos termos da legislação vigente, consideram-se nulas as matrículas efetuadas sem observância 
das normas que estabelecem requisitos para validade do ato. 

 
 

Artigo 87º - Os candidatos classificados e convocados para matrícula em qualquer curso de 
graduação devem comparecer ao local próprio, portando os documentos listados acima e outros 
porventura exigidos no Edital. 

Parágrafo único. A matrícula importa na aceitação e obrigação de observância de todas as normas e 
regulamentos internos da Faculdade, especialmente do presente Regimento Geral. 

 
 

Artigo 88º - O candidato classificado e convocado que não se apresenta para a matrícula no prazo, 
com todos os documentos exigidos, perde a vaga em favor do próximo candidato classificado, mesmo 
se já tiver efetuado o pagamento de qualquer taxa. 

 

Artigo 89º - A matrícula em disciplina isolada poderá ser feita, nas seguintes situações: 
I. por alunos matriculados em outras instituições de ensino superior, quando houver 

vagas e mediante a comprovação da capacidade de cursar a disciplina; 
II.  por alunos do próprio da Faculdade Itpac de Manacapuru, para fins de cumprimento 

de dependência ou adaptação curricular, na forma descrita nesse Regimento Geral, 
mediante parecer favorável do Coordenador do Curso. 

§ 1º - O candidato à matrícula em disciplina isolada matriculado em outra IES deverá apresentar, 
juntamente com o requerimento de matrícula, e além dos documentos listados nos itens II a VII do 
artigo 92 deste Regimento Geral, o histórico escolar do curso superior que está cursando em outra 
IES. 

§ 2º - O aluno matriculado em disciplina isolada está sujeito às normas internas da Faculdade Itpac 
de Manacapuru, especialmente as contidas neste Regimento Geral. 

§ 3º - Tendo sido aprovado na disciplina isolada, o aluno fará jus à declaração, expedida pela 
Secretaria de Registro e Controle Acadêmico, com indicação da carga horária da disciplina cursada, 
notas e frequências obtidas. 
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Artigo 90º - Aos alunos matriculados em cursos de graduação da Faculdade Itpac de Manacapuru é 
permitido o aproveitamento de estudos de disciplinas isoladas cursadas em outra instituição de 
ensino superior, mediante o cumprimento das disposições legais atinentes e análise e parecer 
favorável do Coordenador de Curso, homologado pelo Diretor Geral. 

 
 

Artigo 91º - A matrícula dos alunos é renovada semestralmente nos prazos estabelecidos no 
calendário escolar. 

§ 1º A inexistência de débitos pendentes ou negociados com a Biblioteca, Secretaria de Registro e 
Controle Acadêmico e Tesouraria da Faculdade Itpac de Manacapuru é condição essencial para a que 
o aluno possa ter o direito à renovação de matrícula. 

§ 2º A não renovação da matrícula na data a que se refere o caput deste artigo, bem como o 
afastamento das atividades escolares por parte de quem a renovou, implicam abandono de curso e 
desvinculação do aluno da Instituição. 

 
 

Seção V - Do Trancamento de Matrícula 
 
 

Artigo 92º - O trancamento de matrícula é a suspensão temporária das atividades acadêmicas num 
determinado período letivo, permanecendo ileso o vínculo de matrícula. 

§ 1º O trancamento é requerido pelo aluno regularmente matriculado ao Diretor Geral da Faculdade 
e não poderá ser parcial. 

§ 2º O pedido de trancamento de matrícula pode ser deferido ao aluno por até 4 (quatro) semestres 
letivos, consecutivos ou não, devendo ser renovado a cada semestre letivo, respeitado o disposto no 
parágrafo anterior. 

§ 3º O deferimento do pedido de trancamento de matrícula fica condicionado à inexistência de 
débitos do aluno para com a Mantenedora, isentando-o do pagamento das parcelas da 
semestralidade vincendas no semestre objeto do trancamento. 

§ 4º Ao retornar às atividades acadêmicas, após o trancamento da matrícula, o aluno enquadra-se 
na estrutura curricular vigente à época do retorno. 

§ 5º Não é concedido trancamento de matrícula a aluno matriculado no primeiro semestre ou 
primeiro período do curso. 

 
 

Seção VI - Das transferências 
 
 

Artigo 93º - A Faculdade Itpac de Manacapuru, havendo vagas, poderá aceitar a transferência de 
alunos regulares provenientes de cursos idênticos ou afins aos que ministra, devidamente 
reconhecidos e mantidos por estabelecimentos de ensino superior credenciados pelo órgão 
competente. 

§ 1º O interessado deve protocolar requerimento, instruído com os seguintes documentos: 
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I. histórico escolar com as disciplinas e cargas horárias já cursadas na IES de origem, 
contendo os resultados finais das avaliações e aproveitamentos; 

II. programas das disciplinas cursadas com aproveitamento; 
III. documento expedido pela IES de origem informando o regime de avaliação adotado, 

explicitando as notas ou conceitos mínimos para a aprovação; e 
IV. outros documentos porventura necessários, a juízo da Secretaria de Registro e Controle 

Acadêmico. 
 
 

Artigo 94º - As certificações totais ou parciais obtidas em cursos a distância podem ser aceitas em 
cursos presenciais, conforme legislação vigente e análise e parecer do Coordenador de Curso. 

 

Artigo 95º - Do estudante que necessite mudar seu domicílio para exercer cargo ou função pública 
federal, estadual ou municipal; do servidor público federal, estadual ou municipal, civil ou militar, 
estatutário ou celetista e de seus dependentes, legalmente caracterizados e identificados; aceita-se 
transferência em qualquer época do semestre letivo e independentemente da existência de vaga, 
desde que requerida em razão de comprovada remoção ou transferência ex-officio que acarrete 
mudança de domicílio para o município onde se situa a Faculdade Itpac de Manacapuru ou para 
localidade próxima desse. 

 

Artigo 96º - Ao aluno interessado, será acatado pela Faculdade Itpac de Manacapuru o pedido de 
transferência para outra instituição, em conformidade com a Lei nº 9.870/99 e o Parecer CNE/CES nº 
365/2003 (Parecer CNE/CES nº 282/2002), desde que seja juntado documento comprovando a 
existência da vaga. 

 
 

Seção VII - Do Aproveitamento de Estudos 
 
 

Artigo 97º - A requerimento do interessado e mediante o exame de cada caso e, 
independentemente de processo seletivo, a Instituição pode promover o aproveitamento de estudos 
realizados em nível equivalente, em cursos de graduação autorizados ou reconhecidos legalmente. 

 
Artigo 98º - As matérias componentes do currículo, estudadas no estabelecimento de origem, são 
reconhecidas após análise do conteúdo programático. 

§ 1º Para a regulamentação de que trata o caput deste artigo, é necessário que todas as disciplinas 
correspondentes a cada matéria tenham sido cursadas com aproveitamento. 

§ 2º O exame de equivalência de estudos para efeito de aproveitamento é feito em termos de 
densidade e qualidade, tomando-se o plano de ensino da disciplina para o exame de qualidade e sua 
duração para o exame de densidade. 

§ 3º A análise do plano de ensino cursado considera ainda sua adequação ao contexto curricular 
destinado à formação do graduando no respectivo curso. 

§ 4º São consideradas as notas e as cargas horárias correspondentes às matérias aproveitadas, 
obtidas pelo aluno na Instituição de origem. 

§ 5º O reconhecimento implica dispensa de qualquer adaptação ou suplementação de carga horária. 
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Artigo 99º - Para efeito de integralização curricular, exige-se o cumprimento das demais disciplinas. 
 
 

Seção VIII - Da Dependência e da Adaptação 
 
 

Artigo 100º - O aluno regularmente matriculado na Faculdade Itpac de Manacapuru pode se utilizar 
dos procedimentos de dependência e adaptação. 

§ 1º Os procedimentos de dependência e adaptação permitem a matrícula do aluno no período 
regular e em disciplinas isoladas, observadas as regras previstas neste Regimento Geral. 

§ 2º A dependência se aplica aos alunos reprovados na disciplina, enquanto a adaptação aos alunos 
transferidos de outras instituições ou que tenham a matrícula trancada e têm que se adequar a uma 
nova matriz curricular. 

§ 3º Os procedimentos de dependência e adaptação, em qualquer modalidade, são serviços especiais 
que deverão ser contratados em separado pelos alunos, da mesma forma que deverá ser realizada 
matrícula específica em cada procedimento, não sendo abrangidos pela matrícula e contrato 
referentes ao período regular do curso. 

§ 4º Os custos de cada um dos procedimentos contratados deverão ser suportados pelos alunos, da 
forma contratada em instrumento próprio. 

 
 

Artigo 101º - A dependência e adaptação poderão ser realizadas pelo aluno em uma das seguintes 
modalidades: 

 
I. em turma regular na qual a disciplina esteja sendo ofertada, desde que o horário seja 

compatível com as disciplinas que o aluno deve cumprir em seu período letivo; 
II. em horários alternativos (turma especial), em turno distinto do regular ou em sábados 

não letivos, com a mesma carga; 

§ 1º A modalidade prevista no item II dependerá da formação de turma e disponibilidade de 
professor, não sendo ofertada a disciplina, a critério da Faculdade, se não se mostrar viável. 

§ 2º Nas modalidades oferecida nos itens I e II os requisitos para aprovação são os mesmos das 
turmas regulares. 

§ 3º No caso de disciplinas oferecidas em horários alternativos (turmas especiais), será divulgado 
pela Diretoria Acadêmica cronograma especial, não se aplicando o tocante à divisão de etapas, datas 
de lançamento de resultados e datas de provas finais previstas no calendário acadêmico. 

 
 

Seção IX - Da Integralização do Curso 
 
 

Artigo 102º - O prazo para integralização da carga horária total do curso de graduação é definido no 
Projeto Pedagógico do Curso, considerando as determinações da legislação em vigor. 
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Seção X - Da Frequência Obrigatória 
 
 

Artigo 103º - É obrigatória a frequência de professores e alunos aos trabalhos escolares da 
Faculdade Itpac de Manacapuru bem como a execução integral dos programas de ensino e carga 
horária das disciplinas. 

§ 1º A frequência às atividades escolares somente é permitida aos alunos que estejam regularmente 
matriculados. 

§ 2º A verificação da frequência dos alunos é efetuada de acordo com as normas baixadas pelo 
Conselho Superior, vedado o abono de faltas, admitindo-se apenas a justificativa nos casos 
amparados pela legislação em vigor. 

 
 

Artigo 104º - Independentemente dos demais resultados obtidos, a aprovação do aluno em cada 
disciplina presencial está condicionada à frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às 
aulas e demais atividades escolares, não se aplicando o disposto neste artigo às disciplinas a 
distância. 

 
Tem suas ausências justificadas o aluno que, de conformidade com a legislação em vigor, se 
enquadrar nas normas estabelecidas no Artigo 105º deste Regimento Geral. 

 
 

Seção XI - Do Regime Especial de Aprendizagem 
 
 

Artigo 105º - O Regime Especial de Aprendizagem, forma de compensação de faltas de aluno 
regular, em casos excepcionais previstos na legislação em vigor e devidamente comprovados, é 
permitido: 

I. à aluna em estado de gestação ou em período pós-parto; 
II. ao aluno portador de afecção congênita ou adquirida, infecções, traumatismos ou 

outras condições mórbidas com incapacidade física relativa incompatível com a 
frequência às atividades escolares; 

III. ao aluno militar convocado para manobras militares, exercício de apresentação de 
reservas ou cerimônias cívicas; e 

IV. ao aluno atleta servidor público civil ou militar que integrar representação desportiva 
nacional. 

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o aluno ou seu representante deve apresentar 
o atestado médico, com assinatura e número de inscrição no CRM, indicando as datas de início e 
término do período de afastamento. 

§ 2º No caso previsto no inciso III deste artigo, o aluno ou seu representante deve apresentar prova 
do Comando da Unidade Militar, com a indicação das datas de início e término do período de 
afastamento e, quando for o caso, declaração da entidade promotora do evento ou instituição 
responsável pelo encaminhamento, especificando a data de participação deste aluno. 
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§ 3º Nos casos previstos no inciso IV deste artigo, o aluno ou seu representante deve apresentar 
declaração da entidade promotora do evento ou instituição responsável pelo encaminhamento, 
especificando o período de afastamento. 

 
 

Artigo 106º - O Regime Especial atinge também, a juízo da Coordenadoria de curso, o requerente 
que tenha que servir de acompanhante a filho(a) com idade inferior a 12 (doze) anos, em estado 
mórbido. 

 
Artigo 107º - O Regime Especial de Aprendizagem consiste na realização de atividades acadêmicas 
em regime domiciliar e/ou hospitalar. 

I. o regime especial é concedido desde que o aluno necessite de um afastamento por 
período igual ou superior a 15 (quinze) dias, dentro do calendário acadêmico vigente; 

II. o requerente apenas tem direito ao benefício se acometido de incapacidade apenas 
relativa, em que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais 
para continuidade do processo pedagógico; 

III. o somatório das licenças não podem ultrapassar o máximo de 25% (vinte e cinco por 
cento) do período letivo, salvo os casos amparados pela Lei 6.202, de 1975; 

 
 

Artigo 108º - As alunas em estado de gravidez, a partir do oitavo mês de gestação e durante 03 
(três) meses, têm direito ao Regime Especial de Aprendizagem. 

Parágrafo único. O período das alunas em estado de gravidez pode ser dilatado para antes ou depois 
do parto, em casos excepcionais devidamente comprovados, mediante atestado médico. 

 
Artigo 109º - O pedido de inserção no Regime Especial de Aprendizagem é dirigido à Coordenadoria 
de curso através de requerimento contendo endereço, telefone e endereço eletrônico e instruído 
com documentos originais de comprovação, obedecidas as determinações do Artigo 111 deste 
Regimento Geral e deve ser protocolado conforme as seguintes normas: 

I. o requerimento do interessado é protocolado até o 3º terceiro dia de afastamento 
deste aluno, na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico da Instituição; 

II. o requerimento é feito pelo próprio aluno ou qualquer pessoa a seu cargo, sob pena de 
não serem compensadas as faltas ocorridas até a data do efetivo protocolo. 

§ 1º É facultado ao aluno residente em outra cidade que não a sede da IES o envio do requerimento 
bem como o atestado médico via correio por carta com AR - Aviso de Recebimento, contando como 
data do protocolo a da postagem. 

§ 2º A tramitação de cada processo de Regime Especial de Aprendizagem a partir do requerimento 
do interessado é feita em formulário próprio da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico. 

Artigo 110º - O período de Regime Especial de Aprendizagem, em hipótese alguma, pode 
ultrapassar o final do semestre letivo, ficando limitado ao período letivo em curso, definido no 
Calendário Acadêmico da Instituição. 

§ 1º Encerrado o prazo de vigência do regime especial é assegurado o direito à matrícula do aluno no 
período subsequente, desde que comprove sua aprovação no período letivo anterior e sejam 
cumpridos os prazos fixados para reabertura da matrícula. 
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§ 2º Durante a aplicação do regime especial o aluno é impedido de frequentar aulas e/ou quaisquer 
atividades acadêmicas. 

 
 

Artigo 111º - O não cumprimento por parte do aluno dos exercícios domiciliares impossibilita a 
compensação das faltas cometidas durante o período de afastamento por presenças, o que implica 
tornar o deferimento do processo sem efeito prático. 

 

Artigo 112º - Os exercícios domiciliares não desobrigam, em nenhuma hipótese, o aluno das 
avaliações e das provas finais. 

§ 1º O aluno amparado pelo Regime Especial de Aprendizagem deve submeter-se aos mesmos 
critérios de avaliação exigidos aos demais alunos. 

§ 2º As provas finais devem ser realizados nas datas estabelecidas no Calendário Acadêmico. 

§ 3º Em qualquer caso é assegurado à aluna gestante o direito a prestação dos Exames Finais, 
conforme legislação em vigor. 

 
 

Artigo 113º - Não é aceito pedido de inserção no Regime Especial de Aprendizagem ao aluno que 
solicitar após 3 (três) dias da data de afastamento; e ainda nos seguintes casos: 

I. quando não apresentar, na ocasião da solicitação, todos os documentos 
comprobatórios exigidos; 

II. com efeito retroativo para eliminação de faltas; 
III. para as disciplinas que ofereçam estágio curricular, atividades complementares, 

práticas laboratoriais, trabalho de conclusão de curso, ou seja, necessitem de 
acompanhamento do professor e a presença física do aluno em ambiente próprio para 
sua execução. 

 
 

Artigo 114º - Observadas as determinações contidas neste Regimento Geral, as normas para 
operacionalização do Regime Especial de Aprendizagem, a partir do protocolo realizado pelo aluno 
ou seu representante, são determinadas pelo Conselho Superior em regulamentação própria. 

 
 

Seção XII - Da Verificação do Desempenho nos Estudos 
 
 

Artigo 115º - A avaliação do desempenho acadêmico, para efeito de aprovação no período letivo, é 
feita por disciplina e pelos outros componentes curriculares, incidindo sobre a frequência e o 
aproveitamento do conteúdo ao longo do período letivo. 

§ 1º A frequência às atividades escolares é obrigatória em no mínimo 75% (setenta e cinco por cento), 
na modalidade presencial da carga horária prevista. 

§ 2º O aproveitamento é o resultado da avaliação do desempenho do aluno nas atividades 
desenvolvidas em cada disciplina durante o período letivo, por pontos cumulativos, distribuídos de 
tal forma que somados, totalizem 100 (cem) pontos. 
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Artigo 116º - Os instrumentos de avaliação da aprendizagem são considerados: leitura e 
interpretação de textos, provas orais e escritas, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, relatórios 
de atividades práticas; desenvolvimento de projetos, atividades em laboratórios, oficinas, 
seminários; estudos dirigidos; estudos de casos; exercícios; portfólios; desenvolvimento de trabalhos 
acadêmicos, metodologias de aprendizagem ativa, dentre outros, desde que previamente 
estabelecidos no Plano de Ensino da disciplina. 

 
 

Artigo 117º - Os resultados dos procedimentos de avaliação são computados em 3 (três) etapas de 
notas cumulativas com datas de início e término fixadas no calendário acadêmico e identificadas 
como: 

I. 1ª Etapa (primeira etapa) avaliada em 30 (trinta) pontos, devendo pelo menos 20 (vinte) 
ser atribuídos por meio de provas individuais; 

II. 2ª Etapa (segunda etapa) avaliada em 30 (trinta) pontos, devendo pelo menos 20 (vinte) 
pontos ser atribuídos por meio de provas individuais; e 

III. 3ª Etapa (terceira etapa) avaliada em 40 (quarenta) pontos, através de prova final, 
individual, abrangendo todo o conteúdo curricular da disciplina. 

§ 1º Os trabalhos e provas são aplicados sempre pelo professor da disciplina e, no caso de 
impossibilidade deste, por outro professor definido em comum acordo com a Coordenadoria do 
Curso. 

§ 2º Atribui-se nota 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se à verificação prevista, na data fixada, 
bem como ao que utilizar meio fraudulento em qualquer avaliação. 

§ 3º O calendário acadêmico irá fixar as datas para lançamentos das notas de cada etapa, sendo que 
as notas das provas finais deverão ser lançadas pelos professores no portal acadêmico até 48 
(quarenta e oito) horas após sua aplicação. 

 
 

Artigo 118º - O aluno que não tiver obtido o número de pontos necessário a aprovação na disciplina 
(70 pontos ou 70%) poderá se submeter a uma avaliação suplementar, no formato de prova escrita 
individual, que valerá 100 (cem) pontos e abrangerá todo o conteúdo da respectiva disciplina. A nota 
obtida pelo aluno na prova suplementar será somada à nota obtida pelo aluno nas demais avaliações 
realizadas no semestre e a média aritmética desta somatória será a nota final do aluno semestre. 

§ 1º Para se submeter à avaliação suplementar o aluno deverá fazer o requerimento no Portal 
Acadêmico e pagar a taxa correspondente, valendo o comprovante de pagamento como habilitação 
para realização da prova. 

§ 2º A data da avaliação suplementar será designada pela Diretoria Acadêmica e divulgada através 
do portal acadêmico. 

 
 

Subseção I - Da Segunda Chamada e da revisão de prova 
 
 

Artigo 119º - Os alunos que faltarem às provas da primeira e/ou segunda etapa poderão, logo após 
a segunda etapa, em período determinado no calendário acadêmico, requerer a realização de prova 
de segunda chamada. 
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§ 1º O requerimento de realização de prova de segunda chamada será feito através do portal 
acadêmico da Faculdade, sendo confirmado através do pagamento da taxa correspondente. 

§ 2º Nas provas de segunda chamada será exigido todo o conteúdo da primeira e da segunda etapa 
e a prova terá o valor da prova não realizada pelo aluno. 

§ 3º Não há segunda chamada para outras atividades avaliativas que não sejam provas escritas 
individuais. 

 
 

Artigo 120º - O aluno que não realizar a prova final também poderá se submeter à segunda 
chamada, nos mesmos moldes previstos no artigo anterior, a qual será realizada na data indicada no 
calendário acadêmico. 

 
Artigo 121º - É assegurado ao professor, na verificação do aproveitamento nos estudos, liberdade 
de formulação de questões e autoridade de julgamento. 

§ 1° Até o fim da semana seguinte à aplicação de cada prova, os professores farão uma aula 
devolutiva aos alunos, resolvendo e explicando as questões da mesma. 

§ 2° Eventuais dúvidas e discordâncias quanto à elaboração das questões ou quanto à correção feita 
pelo professor devem ser apresentadas a este no momento da devolutiva, que as solucionará de 
imediato, cabendo recurso desta decisão ao colegiado do curso em até 5 (cinco) dias. 

§ 3º Não apresentado pedido de revisão no momento da devolutiva, ainda que pelo fato de o aluno 
não estar presente na referida aula, o pedido não mais será cabível e nem caberá recurso ao 
Colegiado. 

§ 4º Não serão aceitos recursos coletivos, genéricos, sem fundamentação, sem pagamento da taxa 
respectiva ou que não observem qualquer outro requisito normativo. 

§ 5º Admitido o recurso pela presidência do Colegiado, será designado outro professor do curso, 
preferencialmente da mesma área tratada na prova em questão, para que, em 10 (dez) dias úteis, 
analise e decida o recurso apresentado, podendo, para isso: 

I. Ouvir aluno e professor envolvidos; 
II. Solicitar cópia da matriz da prova ou da própria prova à Faculdade Itpac de Manacapuru, 

se se tratar de recurso de prova final ou de avaliação suplementar, ou ao professor, nos 
demais casos; 

III. Realizar outras diligências que entender cabíveis. 

§ 6º Se o professor designado entender que a análise da prova ou da sua matriz é imprescindível ao 
julgamento do recurso e caso não seja possível realizá-la, notadamente nas situações referentes à 1ª 
e 2ª etapas, o recurso não será conhecido. 

§ 7º O resultado do recurso será comunicado pela presidência do colegiado ao aluno e ao professor 
envolvidos, preferencialmente por meio eletrônico. 

 
 

Subseção II - Da Aprovação 
 
 

Artigo 122º - Será aprovado nas disciplinas dos cursos de graduação o aluno que obtiver como 
resultado final, no período letivo: 
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I. 75 % (setenta e cinco por cento) ou mais de frequência (nas disciplinas presenciais) e 
II. 70% (setenta por cento) ou mais dos pontos. 

 
 

Artigo 123º - Nas disciplinas de estágio supervisionado e outras que abranjam atividades de 
conclusão de curso, o aproveitamento do acadêmico é regido de acordo com os respectivos 
regulamentos e/ou manuais aprovados pelos Colegiados competentes. 

 
 

Artigo 124º - É promovido para o período seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas da 
estrutura curricular do período cursado, admitindo-se ainda a promoção do aluno que tiver sido 
reprovado em pelo menos uma disciplina deste período. 

§ 1º Fica retido no mesmo período escolar o aluno que não tiver sido aprovado em pelo menos uma 
disciplina do período cursado. 

§ 2º Não será promovido ao último período do curso o aluno que tiver acumulado, ao longo dos 
períodos cursados, reprovações em mais de 12 (doze) disciplinas do conjunto de sua estrutura 
curricular. 

 
 

Seção XIII - Do Estágio Supervisionado 
 
 

Artigo 125º - Os estágios curriculares são partes integrantes das estruturas curriculares dos cursos, 
conforme as diretrizes curriculares nacionais e obrigatórias para a obtenção do grau, tendo por 
finalidade proporcionar aos graduandos oportunidade de desenvolvimento de competências e 
habilidades básicas da profissão. 

Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelece vínculo empregatício, 
podendo o estagiário receber bolsa de estágio, ser segurado contra acidentes e ter a cobertura 
previdenciária prevista na legislação específica e normas da Mantenedora. 

 
 

Artigo 126º - Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, 
exercidas em situações reais de trabalho. Os regulamentos dos estágios são recomendados pelo 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso, com posterior aprovação pelo Colegiado de Curso. 

 
 

§ 1º Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista na 
Estrutura Curricular do curso. 

§ 2º As atividades de estágio devem buscar, em todas as suas variáveis, a articulação entre ensino, 
iniciação científica e extensão. 

§ 3º Os estágios e práticas de ensino compõem a Estrutura Curricular dos respectivos cursos; 

§ 4º Observadas as normas gerais deste Regimento Geral, e no que couber à Mantenedora, os 
estágios e práticas de ensino obedecem a regulamentos próprios de cada curso, contemplados no 
Projeto Pedagógico de cada curso, e são aprovados pelo Colegiado de Curso e homologados pelo 
Conselho Superior. 
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§ 5º Os estágios de que trata este artigo são orientados, acompanhados e avaliados por professores 
orientadores designados pelo Diretor Geral, ficando a cargo do Núcleo de Carreiras da Faculdade 
Itpac de Manacapuru o controle dos estágios supervisionados de todos os cursos de graduação. 

 
 

Seção XIV - Do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
 
 

Artigo 127º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC pode ser exigido, quando constar na Estrutura 
Curricular do curso. 

 
Artigo 128º - O TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - consiste em iniciação científica individual 
orientada, relatada sob a forma de monografia, em qualquer área do conhecimento pertinente ao 
curso, preferencialmente aquelas identificadas pelas disciplinas ofertadas no currículo. 

 
Artigo 129º - Observadas as normas gerais deste Regimento Geral, o Trabalho de Conclusão de 
Curso obedece a regulamento próprio, segundo as peculiaridades de cada curso, devendo ser 
elaborado, aprovado e estruturado pelo Colegiado de Curso e homologado pelo Conselho Superior. 

 
 

Seção XV - Das Atividades Complementares 
 
 

Artigo 130º - As atividades complementares compõem a Estrutura Curricular e buscam criar 
espaços de participação do aluno no processo de sua formação, garantindo a oportunidade de 
escolha de conteúdos complementares compatíveis com as áreas de especialização a que deseja se 
dedicar. Os regulamentos das atividades complementares são recomendados pelo Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) de cada curso, com posterior aprovação pelo Colegiado de Curso. 

 
 

Artigo 131º - Todos os alunos matriculados nos cursos da Faculdade Itpac de Manacapuru 
cumprem, ao longo dos períodos de duração do curso, o número de horas de atividade 
complementar previsto no projeto de curso, em acordo com a regulamentação própria para o 
cumprimento destas atividades. 

 

Artigo 132º - O pedido de reconhecimento e registro da atividade funciona de conformidade com 
as normas específicas aprovadas pelo Conselho Superior. 

 
 

Seção XVI – da Monitoria 
 

Artigo 133º - A Monitoria objetiva, na Faculdade Itpac de Manacapuru, melhor aparelhamento do 
curso e o aproveitamento de alunos que apresentam atributos indicativos para a função de monitor. 

 
 

Artigo 134º - Incumbe ao Monitor auxiliar seus colegas no estudo e no desenvolvimento das 
disciplinas, orientando-os na realização de trabalhos individuais ou de grupos e na obtenção de dados 
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e elementos outros necessários a suas atividades, sendo-lhe vedado o uso de horário regular de aulas 
para o cumprimento de seus encargos. 

 
 

Artigo 135º - A Monitoria obedece a regulamento próprio, aprovado pela Diretoria Geral, ouvida a 
entidade mantenedora quanto à disponibilidade financeira para sua implantação. 

 
Seção XVII - Do Desligamento do Aluno 

 
 

Artigo 136º - O desligamento é a desvinculação do aluno da Faculdade Itpac de Manacapuru, com  
o cancelamento da matrícula e/ou abandono do curso e poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias: 

 
I. por cancelamento da matrícula: 

a) após o deferimento do pedido protocolado pelo aluno, sendo que, nesse caso, os 
débitos vincendos para com a Faculdade Itpac de Manacapuru são cancelados; 

b) por imposição de sanções disciplinares; 

II. por abandono de curso: 

a) quando o aluno deixar de efetivar matrícula por dois períodos consecutivos; 

b) quando o aluno, com situação de trancamento, não tiver mais direito ao trancamento 
da matrícula; 

c) quando o aluno não concluir seu Curso de Graduação no prazo máximo para a 
integralização da respectiva Estrutura Curricular, não considerados os períodos de 
trancamento de matrícula. 

 
 

Parágrafo único. O abandono do curso implica o desligamento do aluno, ainda que não tenha 
esgotado o prazo máximo para a conclusão do curso. 

 
 

Artigo 137º - O retorno do aluno desligado nas condições do artigo anterior, para o mesmo curso  
da primeira matrícula, se dá desde que o interessado protocole seu requerimento com devidas 
justificativas das causas que provocaram o abandono, no prazo estipulado pela Secretaria de Registro 
e Controle Acadêmico da Instituição; 

§ 1º O pedido de rematrícula é examinado e deferido pelo Coordenador do curso respectivo, que 
analisa a justificativa do interessado e procede à análise comparativa de “retorno ao curso”. 

§ 2º O aluno que retorna ao curso nas condições supracitadas deve adaptar-se à estrutura curricular 
em vigor e concluir o curso no prazo regimental, sem a possibilidade de se valer do trancamento de 
matrícula. 
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Seção XVIII - Da Colação de Grau 
 
 

Artigo 138º - Colação de Grau Oficial é um ato realizado em sessão solene, em data, hora e local, 
previamente fixados, com seus trabalhos presididos pelo Diretor Geral da Faculdade ou 
representante designado para o ato, na qual os graduandos prestarão juramento profissional na 
forma aprovada pela legislação vigente. 

§ 1º O ato de colação de grau é de exclusiva responsabilidade da Faculdade Itpac de Manacapuru, 
devendo os formandos submeter à Direção todos os procedimentos que envolvam o mesmo, 
observando-se o regulamento específico de colação de grau da Mantenedora. 

§ 2º A requerimento dos interessados, em casos excepcionais devidamente justificados, pode a 
colação de grau ser feita individualmente ou em grupos, em dia e hora designado pela Diretoria Geral. 

 
 

Artigo 139º - Somente constam da ata de colação de grau os formandos que tenham concluído 
integralmente a estrutura curricular prevista para o seu curso, inclusive a participação no ENADE – 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, quando for o caso. 

 
 

Artigo 140º - Está apto à colação de grau o aluno que integraliza o currículo do curso em que está 
matriculado, envolvendo, na Estrutura Curricular, o estágio supervisionado, as horas de atividades 
complementares e aprovação do trabalho de conclusão de curso, assegurando a este aluno o diploma 
de graduação. 

 

Artigo 141º - Na solenidade colação de grau os alunos concluintes poderão ser agraciados com a 
Medalha de Excelência Nicolau Esteves, que será conferida ao aluno que obtiver a maior média global 
de aprovação, obedecidos os critérios fixados pelo Conselho Superior. 

 
 

TÍTULO VI - DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 
Artigo 142º - A comunidade acadêmica da Faculdade Itpac de Manacapuru compõe-se: 

I. do Corpo Docente; 
II. do Corpo Discente; e 
III. do Corpo Técnico-Administrativo. 

 
 

CAPÍTULO I - DO CORPO DOCENTE 
 

Artigo 143º - As atividades docentes, para efeito deste capítulo, compreendem: 
I. as pertinentes ao ensino que visem à aprendizagem, à ampliação e à transmissão do 

saber e da cultura e à formação de profissionais, nas diferentes áreas do conhecimento; 
II. as de acompanhamento às práticas de formação dos alunos no interior da Instituição 

ou fora dela; 
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III. as de planejamento de aulas, orientação de trabalhos de conclusão de curso e a 
participação em bancas examinadoras; 

IV. as de extensão, sob a forma de cursos, serviços especiais, eventos e transferência de 
conhecimento e tecnologia, articulando a Instituição com a comunidade; 

V. as de investigação científica com vistas a estimular o desenvolvimento do espírito 
científico, a criação cultural e a produção acadêmica; 

VI. as de produção acadêmica que visem à divulgação de conhecimento e tecnologia, 
decorrentes e articuladas com as atividades de ensino e iniciação científica de área de 
atuação do professor; 

VII. as de capacitação e atualização docente, desde que devidamente autorizadas pela 
administração acadêmica e observada a política de participação em eventos da 
Instituição; 

VIII. as de atividades inerentes à administração acadêmica: direção, coordenação, chefia ou 
assessoramento consoante sua qualificação; 

IX. as de participação nas reuniões e trabalhos do Colegiado de Curso, Conselho Superior, 
NDE, Comissão Própria de Avaliação, a que o professor pertencer e em comissões para 
os quais é designado; 

X. as de comparecimento às reuniões e às solenidades programadas; e 
XI. as de participação na elaboração e alterações do projeto pedagógico e no processo de 

avaliação institucional. 
 
 

Seção I - Da Constituição e Atribuições do Corpo Docente 
 
 

Artigo 144º - O corpo docente da Faculdade Itpac de Manacapuru é constituído por professores 
habilitados que exercem atividades de ensino, iniciação científica e extensão, bem como aquelas de 
caráter administrativo-pedagógico que sejam privativas do pessoal docente. 

 

Artigo 145º - A contratação do professor que vem a ser selecionado através do Processo de Seleção 
Docente é realizada com observância nas normas de contratação da Mantenedora. 

§ 1º Somente depois de efetivada a contratação pode o docente iniciar a prestação de serviços. 

§ 2º O pessoal docente é admitido mediante contrato de trabalho celebrado com a Entidade 
Mantenedora, em conformidade com as disposições da CLT e pela legislação vigente aplicáveis à 
espécie. 

§ 3º O docente pode ser contratado sob o regime de horas semanais, sendo que, para efeitos de 
remuneração, a hora-aula compreende a aula efetivamente ministrada pelo professor, segundo o 
Projeto Pedagógico do Curso, seu planejamento e preparação, avaliação do aluno, registro e controle 
acadêmico. 

 
 

Artigo 146º - Compete ao docente: 
I. elaborar o Plano de Ensino e o Plano de Aula de sua disciplina, submetendo-o à 

aprovação da coordenadoria do respectivo curso; 
II. orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina cumprindo-lhe integralmente o 

programa e a carga horária; 
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III. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do desempenho e demais atividades 
concernentes à disciplina por ele ministrada, assim como julgar os resultados 
apresentados pelos alunos; 

IV. entregar à coordenação os resultados das avaliações, dentro dos prazos fixados; 
V. registrar, no sistema acadêmico da Faculdade, os dados referentes às avaliações e 

frequências dos alunos, os planos de ensino e de aulas, assim como outras atividades, 
dentro dos prazos estabelecidos pela Instituição; 

VI. observar o regime disciplinar da Faculdade; 
VII. elaborar e executar projetos de iniciação científica; 
VIII. participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado, além de participar, integralmente, dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

IX. recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 
X. Colaborar com as atividades de articulação e integração da instituição com a 

comunidade; 
XI. Participar da elaboração da proposta pedagógica do curso; 
XII. Acompanhar e zelar pela aprendizagem dos discentes; 
XIII. cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Geral e demais regulamentos da 

Instituição, obedecendo ao Calendário Escolar e a outros prazos definidos pelos órgãos 
competentes. 

XIV. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas na legislação vigente e neste 
Regimento Geral. 

Parágrafo único. Nos cursos de natureza presencial, a frequência docente às atividades acadêmicas 
é obrigatória, sujeito o docente às sanções previstas neste Regimento Geral. 

 
 

CAPÍTULO II - DO CORPO DISCENTE 
 

Seção I - Da Constituição 
 
 

Artigo 147º - O Corpo Discente é constituído pelos alunos matriculados em cursos de graduação, 
cursos e programas de pós-graduação e outros oferecidos pela Faculdade Itpac de Manacapuru . 

 

Artigo 148º - Consideram-se: 
I. regulares, os alunos regularmente matriculados em cursos de graduação, e outros aos 

quais, preenchidos os requisitos e condições necessárias, é conferido diploma ou 
certificado de conclusão, conforme o caso; 

II. não regulares, os admitidos a frequentar, na forma de regulamento a ser expedido pelo 
Conselho Superior, cursos ou disciplinas isoladas, para fins de complementação de 
estudos e aperfeiçoamento, aos quais somente se pode expedir certidão de frequência. 
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Seção II - Do Órgão de Representação Estudantil 
 
 

Artigo 149º - São reconhecidos como órgãos oficiais de representação estudantil da Faculdade Itpac 
de Manacapuru os Diretórios Acadêmicos e o Diretório Central dos Estudantes, a partir de sua criação 
pela comunidade estudantil. 

 

Artigo 150º - A composição, as atribuições, a organização e o funcionamento dos Diretórios 
Acadêmicos assim como do Diretório Central dos Estudantes são fixados em seus Regimento Geral 
elaborados pelos próprios órgãos estudantis, respeitados este Regimento Geral e a Legislação em 
vigor. 

 
Artigo 151º - O exercício de função em Diretório estudantil não desobriga o estudante da frequência 
ou de qualquer outra obrigação relativa às atividades escolares. 

 
Artigo 152º - É vedada ao Diretório, no âmbito da Faculdade Itpac de Manacapuru, qualquer ação, 
manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, racial ou religioso, ou que represente 
atitude discriminatória ou preconceituosa vedada constitucionalmente. 

 
 

Seção III - Da Representação Estudantil 

 
Artigo 153º - Os candidatos à representação no Conselho Superior e nos Colegiados de Cursos 
somente têm suas designações efetivadas se estiverem regularmente matriculados e desde que não 
estejam no último período do curso. 

§ 1º A participação do aluno em órgãos colegiados ou comissões não é remunerada. 

§ 2º A participação do aluno como representante estudantil nos órgãos colegiados ou comissões não 
desobriga o estudante da frequência ou de qualquer outra obrigação relativa às atividades escolares. 

 
 

Artigo 154º - Os representantes do corpo discente no Conselho Superior e nos Colegiados de Cursos 
são indicados mediante eleição direta, em processos conduzidos pelos órgãos de representação 
estudantil, com o apoio da Diretoria Geral e dos Coordenadores de Cursos, respectivamente. 

§ 1º Consideram-se suplentes os 2 (dois) alunos que, na sequência, recebem o maior número de 
votos. 

§ 2º Os suplentes só assumem no caso de perda de mandato do titular. 
 
 

Artigo 155º - Perderá automaticamente o mandato o representante discente que: 
I. desligar-se ou for compulsoriamente desligado do curso em que estiver regularmente 

matriculado; 
II. for suspenso por período igual a 20% (vinte por cento) dos dias letivos previstos para o 

semestre em que for aplicada a penalidade acadêmica; 

III. solicitar trancamento ou cancelamento de matrícula, ou deixar de renová-la; 
IV. por motivo não justificado, faltar a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 4 (quatro) 

alternadas, do órgão colegiado de que fizer parte. 
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Parágrafo único. Não havendo suplente, procede-se a novo processo de escolha para o cargo vago, 
com o fim de cumprir o mandato interrompido. 

 
 

Artigo 156º - A escolha do representante do corpo discente na Comissão Própria de Avaliação é 
normatizada por regulamento próprio. 

 

Artigo 157º - Cada turma tem um líder e um vice-líder, eleitos pelos seus pares, cujas atribuições 
são determinadas em regulamento próprio, respeitadas as demais formas de representações 
estudantis previstas neste Regimento Geral. 

 
 

Seção IV - Dos Monitores 
 
 

Artigo 158º - Os alunos que se destacam em suas atividades escolares podem exercer as funções de 
Monitor, nos Cursos que deles necessitam, nos termos das normas estabelecidas pelo Conselho 
Superior da Faculdade Itpac de Manacapuru. 

Parágrafo único. No processo de seleção, deve ser levado em consideração o rendimento satisfatório 
do candidato na disciplina ou área da monitoria, bem como a aptidão para as atividades auxiliares de 
ensino. 

 
 

Seção V - Dos Direitos 
 
 

Artigo 159º - São direitos do aluno: 
I. frequentar aulas e demais atividades curriculares e extracurriculares oferecidas pela 

Faculdade Itpac de Manacapuru e nas quais estiver inscrito; 
II. pleitear aproveitamento de estudos de disciplinas já cursadas em outros cursos ou IES, 

nas quais tenha sido aprovado; 
III. eleger seus representantes, constituir-se em Diretório Acadêmico, nos termos da 

legislação vigente; 
IV. fazer-se representar nos órgãos colegiados da Instituição com direito a voz e voto, bem 

como fazer parte em comissões instituídas na forma deste Regimento Geral; 
V. recorrer, quando houver interesse, das decisões que lhes sejam desfavoráveis, na forma 

do presente Regimento Geral e demais normas em vigor no âmbito da Faculdade Itpac 
de Manacapuru; 

VI. participar da avaliação institucional, propor e encaminhar aos órgãos próprios críticas e 
sugestões que visem à melhoria do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido 
no âmbito da Faculdade Itpac de Manacapuru; 

VII. requerer transferência para outra IES, trancamento de matrícula ou cancelamento de 
matrícula, nos termos deste Regimento Geral e das normas em vigor. 
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Seção VI - Dos Deveres 
 
 

Artigo 160º - São deveres do aluno: 
I. cumprir os dispositivos regimentais, no que se refere à organização didática e em 

especial à frequência, com observância em tudo, das normas deste Regimento Geral; 
II. cumprir a programação curricular prevista para seu curso; 
III. buscar obter o máximo aproveitamento das aulas e demais atividades do curso em que 

estiver matriculado; 
IV. apresentar-se pontualmente para as atividades escolares programadas; 
V. executar, nos prazos que lhe forem assinalados, as atividades acadêmicas a que estiver 

obrigado; 
VI. votar nas eleições de seus representantes; 
VII. obedecer à legislação, normas e Regimento Geral que regulam a vida acadêmica da 

Faculdade Itpac de Manacapuru, manifestando discordância apenas através dos meios 
próprios; 

VIII. abster-se de toda e qualquer manifestação ou prática que importe em desrespeito ou 
ofensa às diretorias, professores, coordenadoria e membros do corpo docente, bem 
como o pessoal administrativo e demais alunos da Faculdade Itpac de Manacapuru ; 

IX. levar ao conhecimento dos representantes dos alunos, Coordenadores de Cursos, 
Diretor Geral ou qualquer outro membro da administração superior da Faculdade Itpac 
de Manacapuru, sempre que delas tomar ciência, irregularidades ou descumprimento 
deste Regimento Geral e demais normas que regulam a vida acadêmica; 

X. efetuar pontualmente os pagamentos das taxas e parcelas das semestralidades 
escolares devidas, na forma da legislação, como contraprestação dos serviços 
educacionais recebidos. 

 
 

 
CAPÍTULO III - DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Seção I - Da Constituição 
 
 

Artigo 161º - O corpo Técnico-Administrativo da Faculdade Itpac de Manacapuru é composto pelos 
auxiliares de administração escolar contratados para o exercício de atividades de gestão, suporte e 
apoio necessários ao normal funcionamento das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

 
 

Artigo 162º - A contratação dos empregados do corpo técnico-administrativo é feita através da 
Mantenedora, que observará a formação escolar e extraescolar, a experiência profissional e o perfil 
técnico exigido para o cargo. 

 

Artigo 163º - Os integrantes do Corpo Técnico-Administrativo são hierarquicamente organizados, 
reportando-se estes aos respectivos superiores imediatos. 
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Artigo 164º - Além dos deveres dispostos na CLT e nas normas fixadas pela legislação vigente 
aplicáveis à espécie, são deveres do funcionário do corpo técnico-administrativo: 

I. observar a legislação e os regulamentos; 
II. ser assíduo e pontual no serviço; 
III. desempenhar com zelo, presteza e eficiência as atribuições de seu cargo ou função; 
IV. sugerir providências relativas à melhoria do serviço; 
V. cumprir as ordens superiores, salvo se manifestamente ilegais; 
VI. guardar sigilo sobre assunto de seu setor e da Instituição; 
VII. zelar pela economia e conservação dos materiais e equipamentos da Instituição; 
VIII. ser respeitoso com colegas, superiores e público em geral; 
IX. manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
X. representar contra abuso de poder; 
XI. participar de cursos, reuniões e atividades para os quais for convocado, em seu horário 

de trabalho. 
 
 

TÍTULO VII - DO PROCESSO DISCIPLINAR 

 
Artigo 165º - O ato de matrícula e de investidura em cargo ou função docente e técnico- 
administrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem a 
Faculdade Itpac de Manacapuru, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, 
neste Regimento Geral, e, complementarmente, baixadas pelos órgãos competentes. 

 

Artigo 166º - Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento Geral, o 
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

§ 1º Na aplicação de qualquer sanção disciplinar, assegurado o direito de defesa, é considerada a 
gravidade da infração pela: 

I. primariedade do infrator; 
II. dolo ou culpa; 
III. valor do bem moral, cultural ou material atingido; e 
IV. grau de ofensa. 

§ 2º Ao acusado é sempre assegurado o direito de defesa. 

§ 3º A aplicação de penalidades ao aluno ou ao docente que implique afastamento temporário ou 
definitivo das atividades acadêmicas é precedida de processo disciplinar de acordo com a legislação 
em vigor. 

§ 4º Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade Itpac de Manacapuru, além da sanção 
disciplinar aplicável, o infrator é obrigado ao ressarcimento dos valores correspondentes ao dano 
causado. 



Regimento Geral 

46 Faculdade ITPAC de Manacapuru 

 

 

CAPÍTULO I - DO PROCESSO DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 
 

Artigo 167º - As sanções disciplinares aos docentes são aquelas constantes da Consolidação das Leis 
do Trabalho e as previstas neste Regimento Geral. 

 
Artigo 168º - Os professores são sujeitos às seguintes penalidades: 

I. advertência, oral e sigilosa, pelo Coordenador do Curso, Diretor Acadêmico ou Diretor 
Geral, no caso de: 

a) inobservância do horário das aulas e demais atividades acadêmicas de sua 
competência; 

b) atraso no preenchimento e entrega dos diários de classe à Secretaria de Registro e 
Controle Acadêmico; 

c) ausência injustificada às aulas ou às reuniões agendadas dos Órgãos Colegiados da 
Faculdade Itpac de Manacapuru; 

d) atraso na entrega de documentos ao setor solicitante; 

e) vestir-se de forma inadequada ao ambiente de trabalho; e 

f) cometer ofensa ou dano, moral ou físico, independente do meio utilizado, contra qualquer 

pessoa no âmbito da Instituição ou contra a Faculdade Itpac de Manacapuru. 

II. repreensão, por escrito, assinada pela Entidade Mantenedora, no caso de: 

a) reincidência nas faltas previstas no Inciso I; e 

b) desvio no desenvolvimento do Plano de Ensino. 
 
 

III. suspensão, com perda de vencimentos, julgada por Comissão Disciplinar e Entidade 
Mantenedora, no caso de: 

a) reincidência nas faltas previstas no Inciso II; 

b) não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de disciplina a 
seu cargo. 

IV. desligamento, aplicado pela Entidade Mantenedora, no caso de: 

a) reincidência nas faltas previstas no Inciso III; 

b) abandono de emprego, na forma da legislação vigente; 

c) incompetência didática ou científica, mediante documento formal assinado pelo 
Coordenador de Curso e sancionado pelo Diretor Geral; 

d) exercer atividades comerciais, político-partidárias ou de propaganda pessoal no 
âmbito da Faculdade Itpac de Manacapuru; 

e) prática de ato incompatível com a ética ou moral; e 

f) prática, indução ou incitação, por qualquer meio, à discriminação ou preconceito de 
raça, sexo, cor, etnia, religião ou procedência nacional; 
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Artigo 169º - No caso de demissão a aplicação da penalidade é precedida por apuração formal dos 
fatos através de processo disciplinar, instaurado pelo Diretor Geral, garantido o respeito à dignidade 
da pessoa humana, bem como o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Parágrafo único. A demissão imotivada ou sem justa causa pode ser deliberada por decisão do Diretor 
Geral, sem prejuízo das verbas rescisórias. 

 
 

Artigo 170º - O registro da penalidade é feito em documento próprio, com cópia anexada aos 
documentos do docente arquivados na Mantenedora. 

 
 
 

CAPÍTULO II - DO PROCESSO DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 
 

Artigo 171º - Dos alunos é esperado comportamento adequado, respeito aos bons costumes e a 
necessária disciplina e respeito aos regulamentos da Faculdade Itpac de Manacapuru, ao Corpo 
Docente e ao Discente e aos funcionários administrativos. 

 
Artigo 172º - Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penas disciplinares: 

I. advertência verbal; 
II. repreensão escrita; 
III. suspensão das atividades acadêmicas pelo prazo máximo equivalente a 20% (vinte por 

cento) dos dias letivos previstos para o semestre em que for aplicada a sanção; e 
IV. desligamento compulsório. 

Parágrafo único: É assegurado ao corpo discente o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
previstos nos arts. 1º e 5º da CF/88. 

 

Artigo 173º - A advertência oral e sigilosa é aplicada pelo Coordenador de Curso, por atos de: 
I. desrespeito; 
II. desobediência; 
III. infringir os preceitos da ética e dos bons costumes; 
IV. apresentar-se indevidamente trajado para as atividades acadêmicas; 
V. degustar alimentos em sala de aula, laboratório e biblioteca; e 
VI. usar telefone celular, pagers e similares ou aparelhos que emitam sons em sala de aula, 

laboratório e biblioteca. 
 
 

Artigo 174º - A repreensão escrita é aplicada pelo Coordenador de Curso, por ato de: 
I. reincidir, no prazo de 1 (um) ano, na prática de atos que resultaram em advertência 

verbal; 
II. assistir às aulas sem a efetivação do ato de matrícula; 
III. cometer ofensa ou dano, moral ou físico, independente do meio utilizado, contra 

qualquer pessoa no âmbito da Instituição ou contra da Faculdade Itpac de Manacapuru; 
IV. fumar nas dependências da Instituição nos locais impróprios, de acordo com a legislação 

vigente; e 

V. improbidade na execução de atos e/ou plágio nos trabalhos acadêmicos. 
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§ 1º Qualquer dos membros da comunidade acadêmica poderá noticiar ao Coordenador do Curso 
competente, para aplicar a punição, a ocorrência do ato faltoso. 

§ 2º Ao aluno é garantido o direito de defender-se, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da data em que for notificado. 

 
 

Artigo 175º - A pena de suspensão é aplicada pelo Diretor Geral, por atos de: 
I. reincidir, no prazo de 1 (um) ano, na prática de atos que resultaram em repreensão 

escrita; 
II. praticar jogos de azar ou atos que revelem falta de idoneidade no ambiente acadêmico; 
III. danos de qualquer natureza ao prédio, mobiliário, acervo bibliográfico, equipamento e 

outros materiais; 
IV. exercer atividades comerciais, político-partidárias ou de propaganda no âmbito da 

Instituição, excetuando-se os casos devidamente autorizados pelo Diretor Geral; 
V. ofensa ou agressão oral a membro do corpo discente, docente ou técnico- 

administrativo da Faculdade Itpac de Manacapuru ; 
VI. portar ou fazer uso de bebidas alcoólicas, bem como de qualquer substância tóxica, 

entorpecentes ou que altere transitoriamente a personalidade, bem como armas e 
materiais inflamáveis, explosivos de qualquer natureza ou qualquer elemento que 
represente perigo para si ou para a comunidade universitária; 

VII. praticar, induzir ou incitar, por qualquer meio, a discriminação ou preconceito de raça, 
sexo, cor, etnia, religião ou procedência nacional; 

VIII. incitação à perturbação da ordem da Faculdade Itpac de Manacapuru ; e 
IX. fraudar ou tentar fraudar a execução de trabalhos e/ou tarefas escolares, excluídas as 

provas de avaliação escolar. 

§ 1º Qualquer dos membros da comunidade acadêmica pode noticiar ao Diretor Geral a ocorrência 
do ato faltoso que importe em aplicação da penalidade de suspensão. 

§ 2º Ao aluno é garantido o direito de defender-se, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da data em que for notificado. 

§ 3º O Diretor Geral ouve as pessoas relacionadas ao ato faltoso e, por solicitação do aluno, até 3 
(três) testemunhas de defesa. 

§ 4º A pena de suspensão implica o afastamento do aluno de todas as atividades na Instituição, por 
um período não inferior a 5 (cinco) dias, nem superior a 20 (vinte) dias. 

 
 

Artigo 176º - A pena de desligamento compulsório é aplicada pelo Diretor Geral, por atos de: 
I. no prazo de 1 (um) ano, sendo penalizado com penas de suspensão que ultrapassem 30 

(trinta) dias letivos; 
II. agressão física a membro do corpo discente, docente ou técnico-administrativo; 
III. retirar de qualquer ambiente, sem estar legalmente autorizado, documentos, livros, 

equipamentos ou bens pertencentes ao patrimônio da Faculdade Itpac de Manacapuru 
ou a terceiros; e 

IV. falsificação de documentos para uso junto à Instituição. 

§ 1º Qualquer dos membros da comunidade acadêmica pode noticiar ao Diretor Geral a ocorrência 
do ato faltoso que importe em aplicação da penalidade de desligamento compulsório. 
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§ 2º Ao aluno é garantido o direito de defender-se, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da data em que for notificado. 

§ 3º O Diretor Geral ouve as pessoas relacionadas ao ato faltoso e, por solicitação do aluno, até 3 
(três) testemunhas de defesa. 

§ 4º O registro da penalidade é feito em documento próprio, com cópia anexada aos documentos do 
aluno arquivados em sua pasta individual. 

 
 

Artigo 177º - Na aplicação de penalidades leva-se em conta: 
I. a primariedade do infrator; 
II. as circunstâncias em que foi cometida a infração; 
III. a repercussão do ato faltoso no seio da comunidade acadêmica; e 
IV. os motivos que levaram ao cometimento da falta. 

 

Artigo 178º - Em caso de dano ao patrimônio da Faculdade Itpac de Manacapuru, a aplicação de 
pena disciplinar não exime o responsável da obrigação de ressarcir o prejuízo. 

 
 

Artigo 179º - Quando o ato faltoso constituir crime, o Diretor Geral comunica o fato imediatamente 
à autoridade policial, independentemente da adoção das providências previstas neste Regimento 
Geral. 

 

Artigo 180º - A aplicação de pena disciplinar independe de ações judiciais que possam ser movidas 
contra o infrator, a fim de resguardar direitos da Faculdade Itpac de Manacapuru. 

 
 

CAPÍTULO III - DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Artigo 181º - Aos membros do Corpo Técnico-administrativo da Faculdade Itpac de Manacapuru 
aplicam se as penalidades previstas na legislação trabalhista e adotadas pela Entidade Mantenedora. 
Parágrafo único: É assegurado ao corpo técnico administrativo o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, previstos nos arts. 1º e 5º da CF/88. 

 

Artigo 182º - A aplicação das penalidades é de competência da entidade mantenedora. 
 

Artigo 183º - Cabe aos superiores hierárquicos imediatos a supervisão dos serviços a serem 
executados pelos docentes e auxiliares de administração escolar. 

Parágrafo único. Aos supervisores imediatos cabe, quando necessário, advertir verbalmente aos que 
lhes forem subordinados. 

 
 

Artigo 184º - Verificada a ocorrência de ato ou fato que possa resultar em advertência escrita, 
suspensão ou demissão por justa causa de qualquer dos integrantes do quadro de pessoal da 
Faculdade Itpac de Manacapuru, o respectivo superior imediato relata o fato, confidencialmente e 
por escrito ao Diretor Geral, que determina as providências cabíveis. 
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§ 1º O Diretor Geral pode, se entender necessário, determinar que seja instaurado processo 
administrativo para apuração de irregularidades ou faltas praticadas. 

§ 2º O registro da penalidade é feito em documento próprio, com cópia anexada na pasta individual 
do funcionário. 

 
 

TITULO VIII - DOS RECURSOS 

 
Artigo 185º - Das decisões de autoridade ou colegiadas cabe pedido de reconsideração para a 
própria autoridade ou órgão e impetração de recurso para instância imediatamente superior da 
seguinte forma: 

I. atos de professor, em matéria didático-científica, para o Coordenador do Curso, e 
posterior ao Colegiado de Curso, e, em matéria disciplinar, para o Coordenador do Curso 
e posterior para o Diretor Geral da Instituição; e 

II. atos do Diretor Geral ou de decisões do Colegiado de Curso para o Conselho Superior. 
 
 

Artigo 186º - O pedido de reconsideração e o recurso são interpostos independentemente um do 
outro, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da ciência, pelo interessado, do teor da decisão, 
excluindo o dia da ciência e incluindo-se o dia final do prazo. 

Parágrafo único. Havendo pedido de reconsideração, o prazo a ser contado é após a ciência de 
decisão deste. 

 
 

Artigo 187º - O recurso não tem efeito suspensivo, salvo se a execução imediata do ato ou decisão 
recorrida puder trazer prejuízo irreparável ao recorrente, caso em que, com este efeito, seja 
recebido. 

§ 1º A autoridade ou órgão recorrido declara, considerando o disposto no Artigo, o efeito dado ao 
recurso. 

§ 2º No recurso, o recorrente pode apresentar novos documentos. 
 
 

Artigo 188º - Interposto o recurso, é aberta vista ao recorrido, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, concedendo-lhe 5 (cinco) dias para apresentar suas razões, às quais pode anexar documentos. 

 

Artigo 189º - Apresentadas as razões, deve o recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, subir 
à instância superior, se a autoridade que tomou a deliberação ou praticou o ato não o reformou. 

Parágrafo único. Ocorrendo a reforma, pode o recorrido, no mesmo prazo, requerer que o recurso 
suba à mesma instância superior, para deliberação final sobre a matéria. 

 
Artigo 190º - Recebido o recurso na instância superior e tratando-se de colegiado, este recurso é 
distribuído a um Relator, para emissão de parecer, a ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias. 
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Artigo 191º - Apresentado o parecer, o recurso é submetido a julgamento, na primeira reunião do 
Colegiado. 

 
Artigo 192º - Julgado o recurso, o processo é devolvido à autoridade ou órgão competente, para 
cumprimento da decisão proferida. 

 
TÍTULO IX - DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 
Artigo 193º - Aos concluintes de cursos de graduação, da Faculdade Itpac de Manacapuru expede 
os diplomas correspondentes, assinados pelo Diretor Geral, pelo Secretário Geral Acadêmico e pelo 
concluinte. 

 
Artigo 194º - A Faculdade Itpac de Manacapuru expede certificados, devidamente assinados pelo 
Secretário Geral Acadêmico e pelo Diretor Geral, aos concluintes de cursos de Especialização, 
Aperfeiçoamento, Extensão e outros, ou o estudo de qualquer disciplina. 

Parágrafo Único. Os certificados dos cursos de Aperfeiçoamento e Pós-graduação são acompanhados 
dos respectivos históricos escolares expedidos em conformidade com a legislação em vigor. 

 
 

TÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 195º - O ato da matrícula e a investidura escolar implicam a aceitação, por parte do aluno ou 
para o investido, o compromisso de respeitar e acatar o presente Regimento Geral, a legislação 
vigente e as decisões dos órgãos colegiados competentes. 

 

Artigo 196º - Os casos omissos neste Regimento Geral são resolvidos pelo Diretor Geral, ouvido o 
Conselho Superior ou a Mantenedora, quando estes versarem sobre matéria de seu interesse direto. 

 

Artigo 197º - Salvo disposições em contrário neste Regimento Geral, o prazo para a interposição de 
recursos é de 3 (três) dias contados da data da publicação do ato recorrido ou de sua ciência pelo 
interessado. 

Parágrafo único. As representações, requerimentos e recursos de alunos somente são objeto de 
exame quando formulados na forma de prazos regimentais, por escrito, fundamentados e assinados. 

 
Artigo 198º - As taxas e semestralidades escolares são fixadas pela Entidade Mantenedora 
atendendo o estabelecido pela legislação vigente. 

 

Artigo 199º - Na Faculdade Itpac de Manacapuru são vedadas manifestações de caráter político- 
partidário e quaisquer atividades que revelem preconceitos ou discriminações vedadas em lei ou 
socialmente repudiadas. 

 
Artigo 200º - Nenhuma publicação que envolva responsabilidade da Faculdade pode ser feita sem 
autorização prévia do Diretor Geral. 
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Artigo 201º - Além das alterações que lhe forem impostas por legislação superveniente, este 
Regimento Geral só pode ser alterado mediante o voto de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros 
do Conselho Superior e a provação da Entidade Mantenedora. 

Parágrafo único. As alterações relativas ao regime escolar, frequência de alunos, verificação do 
rendimento, currículo e sistemática de pré-requisitos entram em vigor no período letivo 
imediatamente subsequente à sua aprovação. 

 
 

Artigo 202º - O disposto neste Regimento Geral não concede ao Corpo Docente e ao Pessoal 
Técnico-Administrativo qualquer direito trabalhista especial, sendo os respectivos contratos de 
trabalhos regidos exclusivamente pela legislação trabalhista. 

 

Artigo 203º - As disposições do presente Regimento Geral serão complementadas pelas resoluções, 
portarias e pareceres editados pelas autoridades ou órgãos competentes da Faculdade Itpac de 
Manacapuru indicados no próprio Regimento Geral, bem como por memorandos expedidos pela 
Entidade Mantenedora. 

 

Artigo 204º - A cada semestre letivo a Faculdade publicará no site o manual do aluno, o qual é um 
instrumento de informação, contendo as regras acadêmicas e de funcionamento que regem a 
comunidade acadêmica, tendo como base este Regimento Geral. 

 
 

Artigo 205º - Os casos omissos são tratados conforme a legislação pertinente ao assunto. 
 

Artigo 206º - Este Regimento Geral entra em vigor na data de sua aprovação pela Entidade 
Mantenedora, aplicando-se as disposições que importem em alteração da estrutura curricular e do 
regime escolar, a partir do semestre letivo imediatamente subsequente à sua entrada em vigor. 

 

Artigo 207º - Ficam revogadas todas as disposições que contrariem o disposto no presente 
Regimento Geral. 

 
 

Manacapuru, 10 de abril de 2018. 


