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TÍTULO I 
DA DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

CAPÍTULO I 
DA IDENTIFICAÇÃO 

Art. 1º. O Centro Universitário Estácio da Bahia- ESTÁCIO FIB é uma instituição privada de educação 

superior, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Salvador, estado da Bahia, com 

sede no município de Salvador, no estado da Bahia, credenciada pela Portaria MEC nº 3.275, publicada 

em 19 de outubro de 2004, mantida pela IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E 

FUNDAMENTAL LTDA., sociedade empresarial limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001-

07, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Promotor Gabriel Nettuzzi 

Perez, nº 108, bairro Santo Amaro. 

Parágrafo único. O Centro Universitário Estácio da Bahia- ESTÁCIO FIB foi credenciada pela Portaria MEC 

nº 3.275, publicada em 19 de outubro de 2004. 

Art. 2º. O Centro goza de autonomia administrativa, financeira, didático-científica e disciplinar, na forma 

da Legislação Federal, deste Estatuto, do Regimento e, no que couber dos ordenamentos da 

Mantenedora. 

CAPÍTULO II 
DO REGIMENTO GERAL 

Art.3º O presente Regimento Geral regula e disciplina a organização e o funcionamento comuns dos 

órgãos e serviços do Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, completando seu Estatuto no 

que for com ele compatível.  

Parágrafo único. Este Regimento Geral será completado pelos órgãos próprios da Administração 

Superior, nos limites de suas respectivas competências. 
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TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I 
DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

Art. 4º. O Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, para os efeitos de sua administração, conta 

com órgãos normativos, consultivos, deliberativos, executivos e suplementares. 

§ 1º. São Órgãos Normativos, Consultivos e Deliberativos do Centro Universitário Estácio da Bahia: 

I - Conselho Superior Universitário (CONSUNI); e 

II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 

§ 2º. São Órgãos Executivos do Centro Universitário Estácio da Bahia: 

I - Reitoria;  

II - Pró-Reitorias; e 

III – Coordenação de Área. 

§ 3º. As atribuições dos órgãos do parágrafo 1º são definidas nas formas de seus Regimentos Internos. 

As atribuições dos órgãos executivos são definidas no Estatuto do Centro Universitário. 

Seção I  

Do Conselho Superior Universitário 

Art. 5º. O Conselho Superior Universitário – CONSUNI, órgão máximo de natureza normativa, consultiva, 

deliberativa do Centro Universitário Estácio da Bahia é constituído por: 

I - Reitor, seu Presidente; 

II - Pró-Reitor de Graduação; 

III - Pró-Reitor de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão; 

IV - Pró-Reitor de Administração e Finanças; 
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V - 03 (três) representantes do Corpo Docente de Graduação, bacharelado, licenciatura e 

tecnológico, escolhidos por seus pares em listas tríplices, designados pelo Pró-Reitor de 

Graduação; 

VI - 01 (um) representante do Corpo Docente de Pós-graduação, escolhido por seus pares em lista 

tríplice, pelo Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa, com mandato de 2 (dois) anos, permitida 

uma recondução;  

VII - 01 (um) representante da Mantenedora, escolhido pela mesma; 

VIII - 01 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo, escolhido pelo Reitor, com mandato 

de 2 (dois) anos, permitida uma recondução; 

IX - 03 (três) representantes Discentes (Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico) indicados pelo 

Diretório Acadêmico dos Estudantes em lista tríplice, designados pelo Pró-Reitor de Graduação, 

com mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução; e 

X - 01 (um) representante da Comunidade, escolhido pelo Reitor, com mandato de 1 (um) ano, 

permitida uma recondução. 

§ 1º. O Conselho Superior Universitário reúne-se ordinariamente, uma vez por semestre, e 

extraordinariamente quando convocado pelo Reitor, por iniciativa própria ou a requerimento de 1/3 

(um terço) dos membros que o constituem. 

Art. 6º. Ao Conselho Superior Universitário compete: 

I - Zelar pelo alcance dos objetivos institucionais do Centro Universitário Estácio da Bahia, 

aprovando as diretrizes e as políticas da Instituição, estabelecidas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), bem como supervisionar suas execuções; 

II - Exercer, no âmbito da Instituição, como órgão consultivo e deliberativo, a jurisdição superior 

do Centro Universitário Estácio da Bahia; 

III - Propor, para referendo da Mantenedora, a política de recursos humanos do Centro 

Universitário Estácio da Bahia, através de um Plano de Carreiras e Salários, no âmbito de sua 

competência; 
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IV - Autorizar o plano de desenvolvimento e expansão da Instituição e propor diretrizes para o 

planejamento geral da Instituição; 

V - Aprovar os demais ordenamentos institucionais internos do Centro Universitário Estácio da 

Bahia; 

VI - Sancionar, para referendo da Mantenedora, a proposta orçamentária do Centro Universitário 

Estácio da Bahia, bem como suas alterações e a respectiva prestação de contas; 

VII - Criar, modificar ou extinguir Pró-Reitorias, Diretorias, Programas ou Órgãos Suplementares; 

VIII - Apreciar, para referendo da Mantenedora, propostas de criação, incorporação, suspensão e 

desativação de Cursos ou Habilitações de Graduação e Pós-graduação, oriundas do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, para encaminhamento à apreciação e autorização do Poder 

Público; 

IX - Analisar propostas de fixação do número de vagas iniciais de cursos novos e de alteração do 

número de vagas oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para vigência após 

aprovação dos Órgãos Competentes; 

X - Examinar e aprovar o planejamento anual de atividades do Centro Universitário Estácio da 

Bahia e seu respectivo relatório encaminhado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

XI - Avaliar o Estatuto, com seus respectivos anexos e suas alterações, submetendo-os aos órgãos 

competentes, para aprovação; 

XII - Habilitar acordos, contratos ou convênios com instituições públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, submetendo-os à Mantenedora; 

XIII - Exercitar o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso; 

XIV - Deliberar, como instância superior, sobre recursos interpostos de decisões dos demais 

órgãos do Centro Universitário Estácio da Bahia; 

XV – Homologar as decisões tomadas, ad referendum, pelo seu presidente; 

XVI - Considerar as recomendações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) para o 

desenvolvimento de políticas e diretrizes institucionais, proporcionando a articulação com os 

órgãos e colegiados; 
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XVII - Aprovar a programação orçamentária anual e do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e suas modificações; 

XVIII - Outorgar títulos honoríficos ou de benemerência; e 

XIX - Desempenhar outras competências a ele atribuídas pela Lei, por este Estatuto e pelo 

Regimento Interno. 

 

Seção II 

Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

Art. 7º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão de natureza normativa, consultiva 

e deliberativa, destinado a orientar, coordenar e supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão do Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, é constituído por: 

I - Reitor, seu Presidente; 

II - Pró-Reitor de Graduação; 

III - Pró-Reitor de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão; 

IV - Pró-Reitor de Administração e Finanças; 

V - 01 (um) Coordenador de Graduação Bacharelado/Licenciatura, designado pelo Reitor; 

VI - 01 (um) Coordenador de Graduação Tecnológica, designado pelo Reitor; 

VII - 01 (um) Coordenador de Pós-graduação, designado pelo Reitor; 

VIII - 03 (três) representantes do Corpo Docente, um da Graduação Bacharelado, um da 

Graduação Tecnológica e outro da Pós-graduação, indicados por seus pares em listas tríplices, 

designados pelo Reitor, com mandato de 01 (um) ano, permitido uma recondução;E 

IX - 03 (três) representantes do Corpo Discente indicados por seus pares em listas tríplices, 

designados pelo Reitor, um de Curso de Graduação Bacharelado, um do Curso de graduação 

Tecnológico e um de Curso de Pós-graduação, com mandato de 01 (um) ano, permitido uma 

condução. 
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Art. 8º. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão compete: 

I - Estabelecer as diretrizes e as políticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como os seus 

desdobramentos, inclusive para efeito orçamentário, para aprovação do CONSUNI; 

II - Acompanhar a execução da política educacional do Centro Universitário Estácio da Bahia 

propondo medidas que julgar necessárias ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento; 

III - Apreciar e emitir parecer sobre as atividades acadêmicas de todos os setores de ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição; 

IV - Responder a consultas dos Colegiados de Curso relativas às questões de ensino, pesquisa e 

extensão; 

V - Opinar sobre a participação do Centro Universitário Estácio da Bahia em programas que 

importe em cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras; 

VI - Deliberar, em primeira instância ou em grau de recurso, sobre representações relativas ao 

ensino, à pesquisa e à extensão; 

VII - Sancionar medidas destinadas a solucionar questões de natureza técnica, pedagógica e 

didático-científica; 

VIII - Manifestar-se sobre a criação, alteração ou extinção de Órgãos Acadêmicos, Cursos, Órgãos 

Suplementares, Programas e Projetos ou sobre a suspensão do funcionamento destes; 

IX – Dar parecer sobre proposta de criação, incorporação, suspensão e desativação de cursos e 

habilitações de graduação e pós-graduação, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, aprovado por órgãos competentes; 

X - Fixar normas acadêmicas, complementares às deste Estatuto e do Regimento Interno, sobre 

processo seletivo de ingresso na Instituição, currículos e programas, matrículas, transferências 

internas e externas, aproveitamento de estudos, além de outras que se incluam no âmbito de sua 

competência, ouvidos os Colegiados de Curso, em matéria de sua respectiva competência; 

XI - Definir critérios sobre a seleção e lotação do pessoal docente e as condições de afastamento 

para fins de estudo e cooperação técnica; 

XII - Aprovar o Calendário Acadêmico Anual do Centro Universitário Estácio da Bahia; 
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XIII - Avaliar o currículo pleno dos cursos de graduação, pós-graduação e os projetos de criação de 

curso de extensão e respectivas vagas iniciais, bem como a alteração do número de vagas dos 

existentes, para manifestação posterior do Conselho Superior Universitário e dos Órgãos 

Competentes; 

XIV - Instituir normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de aferição do rendimento 

escolar; 

XV - Determinar critérios para elaboração e aprovação de projetos de pesquisa e programas de 

extensão; 

XVI - Referendar, no âmbito de sua competência, atos do Reitor, praticados na forma ad 

referendum deste Conselho; 

XVII - Dar opinião sobre proposta de alteração deste Estatuto e do Regimento Interno; e 

XVIII - Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afeitas. 

 

Seção III  

Da Reitoria 

Art. 9º. A Reitoria, órgão executivo superior do Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia , é 

exercida pelo Reitor, de livre escolha e nomeação da Mantenedora, com mandato de 04 (quatro) anos, 

podendo ser reconduzido. 

Art. 10º. A Reitoria é constituída pelo Reitor e 03 (três) Pró-Reitorias: 

I – Pró-Reitor de Graduação; 

II – Pró-Reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; e 

III – Pró-Reitor Administrativo e Financeiro. 

§ 1º.  Nas faltas ou nos impedimentos do Reitor, este será substituído pelo Pró-Reitor de Graduação, ou 

no caso de expressa manifestação contrária deste, por qualquer motivo, pelo Pró-Reitor de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão. 
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§ 2º. No caso de afastamento definitivo do Reitor a Reitoria será remanejada interinamente, sem 

qualquer contratação ou suplementação de pessoal para seus cargos, até o término do mandato dos 

membros eleitos da Reitoria ou de acordo com a deliberação da Mantenedora. 

Art. 11. São atribuições do Reitor: 

I - Dirigir e administrar o Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB; 

II - Zelar pela fiel observância da legislação do ensino, deste Estatuto do Estácio FIB - Centro 

Universitário Estácio da Bahia, e do Regimento e das normas complementares emanadas dos 

Órgãos Colegiados Superiores da Instituição; 

III - Promover, em conjunto com as Pró-Reitorias, o planejamento e a harmonização na execução 

das atividades do Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB; 

IV - Representar o Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB, interna e externamente, 

ativa e passivamente, no âmbito de suas atribuições; 

V - Executar o orçamento aprovado pela Mantenedora e submeter aos órgãos competentes a 

prestação de contas anual; 

VI - Exercer o poder disciplinar na jurisdição de todo o Centro Universitário Estácio da Bahia - 

Estácio FIB; 

VII - Praticar todos os atos superiores inerentes à administração de pessoal do Centro Universitário 

Estácio da Bahia - Estácio FIB; 

VIII – Comunicar à Mantenedora sobre dispensa de membros do corpo docente; 

IX - Convocar e presidir os Conselhos Superiores do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio 

FIB, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

X - Baixar atos de cumprimento das decisões dos Colegiados que preside como membro nato; 

XI - Encaminhar aos Órgãos Superiores do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB, 

representações ou recursos de professores, alunos e funcionários; 

XII - Apresentar ao Conselho Superior Universitário, proposta para concessão de títulos honoríficos 

e de prêmios; 
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XIII - Conferir graus e seus respectivos diplomas e certificados; 

XIV - Firmar convênios e acordos no País e no exterior, após aprovação da Mantenedora; 

XV - Constituir comissões para estudos de matérias de interesse do Centro Universitário Estácio da 

Bahia - Estácio FIB; 

XVI - Resolver qualquer assunto, em regime de urgência, inclusive os casos omissos do Estatuto, ad 

referendum do órgão competente;  

XVII – Apresentar o plano de carreira docente e técnico-administrativo, submetendo-o ao 

CONSUNI e encaminhando-o à Mantenedora;  

XVIII – Exercer o poder disciplinar na forma do Regimento Geral;  

XIX - Submeter ao CONSUNI e ao CONSEPE, nas respectivas áreas de competência, a reforma do 

presente Estatuto e do Regimento Geral;  

XX - exercer outras atribuições inerentes ao cargo ou decorrentes de decisão dos colegiados 

superiores; e 

XXI - Realizar todos os demais atos que decorram, implícita ou explicitamente, de suas atribuições, 

previstas em Lei, no Estatuto e neste Regimento. 

Art. 12. O Reitor pode pedir reexame da deliberação dos Conselhos Superiores do Centro Universitário 

Estácio da Bahia – Estácio FIB, até 10 (dez) dias após a reunião em que houver sido tomada. 

§ 1º. O Reitor convocará o Colegiado para, em reunião a se realizar dentro de 15 (quinze) dias, dar 

conhecimento das razões do pedido de reexame da deliberação. 

§ 2º. A rejeição do pedido de reexame da matéria pela maioria dos membros do Colegiado importará na 

aprovação da deliberação. 

§ 3º. Da rejeição do pedido sobre a matéria que envolve assunto econômico-financeiro, há recurso ex-

officio para a Entidade Mantenedora, dentro de 10 (dez) dias, sendo a decisão desta considerada final 

sobre a matéria. 
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Seção IV 
Das Pró-Reitorias 

Art. 13. As Pró-Reitorias são órgãos executivos e seus titulares são designados pelo Reitor e ratificados 

pela Mantenedora. 

Art. 14. A Reitoria é constituída pelo Reitor e 03 (três) Pró-Reitorias: 

I – Pró-Reitor de Graduação; 

II – Pró-Reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; e 

III – Pró-Reitor Administrativo e Financeiro. 

 

Subseção I 
Da Pró Reitoria Graduação 

Art. 15. A Pró-Reitoria de Graduação, órgão executivo que coordena e supervisiona as atividades 

acadêmicas docentes e discentes relativas aos cursos de graduação; é exercida por 01 (um) Pró-Reitor 

com as seguintes atribuições: 

I - Orientar e supervisionar as atividades acadêmicas;  

II - Supervisionar os serviços das coordenações de cursos de graduação; 

III – Organizar e supervisionar as atividades referentes ao planejamento, execução e controle do 

processo seletivo classificatório; 

IV - Coordenar e supervisionar a avaliação da qualidade do ensino oferecido na área de graduação 

e propor, quando necessário, a incorporação de novos métodos e critérios de avaliação e definir 

os métodos para correção das questões consideradas insatisfatórias; 

V – Elaborar o Calendário Acadêmico Anual e submeter à aprovação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão;  

VI - Propor medidas para incentivar a participação dos professores ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, bem como as providências necessárias para sua implementação; 
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VII - Sugerir seminários de atualização docente, internos e externos, com vistas à melhoria da 

capacitação dos professores; 

VIII - Acompanhar e integrar as atividades das Coordenações dos cursos no que se refere à 

melhoria de qualidade dos cursos e capacitação docente; 

IX - Analisar a documentação referente à titulação docente, com vistas à autorização do 

aprimoramento acadêmico; 

X – Aprovar a contratação de docentes após processo de seleção com participação do 

Coordenador do curso;  

XI - Supervisionar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelas monitorias; 

XII – coordenar e supervisionar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI no 

que se refere à política de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário; 

XIII - Colaborar na elaboração do orçamento anual e acompanhar sua execução; 

XIV – Constituir comissões e grupos de trabalho para estudos e providências de interesse 

acadêmico; 

XV - Assinar Portarias, Normas e Atos, em sua esfera de competência; 

XVI - Exercer o poder disciplinar em sua área de competência, de acordo com o disposto neste 

regimento; e 

XVII - Desempenhar qualquer função que, por sua natureza, lhe seja afeita. 

§ 1º. Constituem órgãos de apoio administrativo-acadêmico vinculado à Pró Reitoria de Graduação a 

Gerência de Atendimento, que se subdivide em Central de Atendimento ao Docente – CAD; Secretaria 

Virtual; e o Regulatório do Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia. 

§ 2º. As atividades desenvolvidas por estes órgãos constarão de Regimentos Internos próprio, 

encaminhados ao Reitor para apreciação e aprovação dos Conselhos Superiores. 
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Subseção II 

Da Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

Art. 16. A Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, órgão executivo que coordena e 

supervisiona as atividades de Pós-graduação e Pesquisa, é exercida por 01 (um) Pró-Reitor com as 

seguintes atribuições: 

I - Registrar a produção científica e humanística, incentivando a divulgação dos seus resultados; 

II - Promover o intercâmbio com instituições científicas, tecnológicas, públicas e privadas, 

nacionais e internacionais; 

III - Fomentar o desenvolvimento de projetos que visem à captação de recursos junto às agências 

de financiamento das atividades de Pós-graduação e de pesquisa; 

IV - Coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas assim como a avaliação da qualidade do 

ensino de Pós-graduação stricto e lato sensu, da produtividade científica do corpo docente e da 

relevância das atividades de pesquisa; 

V - Propor novos projetos e a celebração de convênios ao Reitor para a aprovação da 

Mantenedora; 

VI - Coordenar as ações de integração do Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia com os 

setores público e produtivo, com o mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e 

educativas; 

VII - Desenvolver projetos de inclusão social, bem como ações voltadas para o desenvolvimento da 

democracia, promoção de cidadania, de atenção a setores excluídos e políticas de ações 

afirmativas; 

VIII - Registrar a produção cultural e artística e incentivar a divulgação dos resultados obtidos; 

IX - Promover o intercâmbio com instituições culturais e artísticas, públicas e privadas, nacionais e 

internacionais; 

X - Incentivar as atividades estudantis no campo sócio-cultural e artístico; 
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XI - Promover atividades de exposições artísticas no âmbito do Centro Universitário Estácio da 

Bahia - Estácio FIB; 

XII - Preservar a cultura no Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB, mostrando sua 

importância no entendimento do contemporâneo e do futuro; 

XIII - Promover a integração dos corpos docente, discente e técnico-administrativo do Centro 

Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB; 

XIV - Participar da elaboração do orçamento anual e acompanhar sua execução; 

XV - Assinar Portarias, Normas e Atos, na sua esfera de competência; 

XVI - Exercer o poder disciplinar na sua área de competência; e 

XVII - Desempenhar qualquer função que, por sua natureza, lhe seja afeta. 

§ 1º. Constituem órgãos de apoio administrativo-acadêmico vinculado à Pró-Reitoria de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão a Editora FIB, o Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (POSGRAD) e o 

Núcleo de Pesquisa (NUPE) do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB. 

§ 2º. As atividades desenvolvidas por este órgão constarão de Regimento próprio, encaminhados ao 

Reitor para apreciação e aprovação dos Conselhos Superiores. 

Subseção III 
Da Pró-Reitoria Administrativa e Financeira 

Art. 17.  Pró-Reitor Administrativa e Financeira, órgão executivo que superintende e coordena as 

atividades administrativas e financeiras, é exercida por 01 (um) Pró-Reitor com as seguintes atribuições: 

I - Implementar e coordenar as atividades de informatização do Centro Universitário Estácio da 

Bahia - Estácio FIB  e do desenvolvimento e aprimoramento de seus sistemas de informação e 

comunicação; 

II - Desenvolver estudos de tendências e análises comparadas de desempenho administrativo; 
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III - Coordenar e implementar as atividades de expansão física do Centro Universitário Estácio da 

Bahia - Estácio FIB; 

IV - Suprir as necessidades de material e de serviços indispensáveis ao funcionamento do Centro 

Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB; 

V - Encaminhar, anualmente, à Reitoria, o relatório de suas atividades; 

VI - Acompanhar, avaliar e propor a incorporação de inovações técnicas para o Centro 

Universitário Estácio; 

VII - Criar mecanismos de apropriação e análise de custos e propor medidas de racionalização de 

dispêndios; 

VIII - Centralizar as informações referentes às necessidades de cada setor do Centro Universitário, 

para viabilizar a execução administrativa; 

IX - Colaborar na elaboração do orçamento anual e acompanhar sua execução; 

X - Assinar Portarias, Normas e Atos, na sua esfera de competência; 

XI - Exercer o poder disciplinar na sua área de competência; e 

XII - Desempenhar qualquer função que, por sua natureza, lhe seja afeta. 

§ 2º. Constituem órgãos de apoio administrativo vinculados à Pró-Reitor de Administração e Finanças: 

Gerência Administrativa; Gerência Financeira; Gerência de Crédito; e Gerência de Recursos Humanos do 

Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB. 

§ 3º. As atividades desenvolvidas por estes órgãos constarão de Regimentos Internos próprios, 

encaminhados ao Reitor para apreciação e aprovação dos Conselhos Superiores. 

 

Seção V 
Das Diretorias 
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Art. 18. O Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB conta com as seguintes Diretorias, 

independentemente de outras que venham a ser criadas, suprimidas ou alteradas por iniciativa da 

Reitoria e aprovadas pelos Conselhos Superiores, ouvida a Mantenedora: 

I - Diretorias de Faculdades; 

§ 1º. A Diretoria é diretamente vinculada a Reitoria.   

§ 2º. O Diretor é nomeado pela Reitoria. 

§ 3º. A Diretorias desenvolvem atividades específicas e de suporte às ações do Centro Universitário 

Estácio da Bahia - Estácio FIB. 

Art. 19. A estrutura administrativa e as atividades desenvolvidas pelas Diretorias constarão de 

Regimento próprio, encaminhado ao Reitor para apreciação e aprovação dos Conselhos Superiores. 

Art. 20. São atribuições dos Diretores de Faculdades: 

 I - Responsabilizar-se pela atualização do perfil profissiográfico dos cursos incorporando-os nas 

atividades acadêmicas; 

II - Promover convênios, tendo em vista o desenvolvimento dos programas do curso, 

submetendo-os à aprovação dos órgãos superiores; 

III - Gerir e supervisionar os Coordenadores e as atividades relativas aos cursos sob sua 

Coordenação, promovendo a integração entre os mesmos; 

IV - Selecionar, em primeira instância, o corpo docente segundo o perfil profissional 

estabelecido; 

V - Supervisionar os projetos de pesquisa vinculados aos cursos da Faculdade sob sua direção; 

VI - Encaminhar à Pró-Reitoria de Graduação projetos de cursos, programas de pesquisa e 

extensão, propostas de participação em eventos científicos ou culturais, para fins de análise e 

aprovação; 

VII – Apreciar os relatórios de atividades produzidos semestralmente pelos Coordenadores, a 

serem apresentados à Pró-Reitoria de Graduação; 
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VIII - Constituir comissões para estudo de temas, execução de projetos ou tarefas específicas; e 

IX - Cumprir e fazer cumprir as determinações Estatutárias e Regimentais e as deliberações dos 

órgãos da Administração Superior e dos Colegiados de Curso. 

Art. 21. Os cursos da mesma área, oferecidos em campi diferentes poderão contar, além do 

Coordenador de Curso, com um Diretor de Campus responsável pela integração acadêmico-

administrativa. 

Art. 22. São atribuições dos Diretores de Campi: 

I - Criar normas para funcionamento do campus; 

II - Acompanhar e responder por todas as atividades administrativas do seu campus; 

III - Coordenar e supervisionar os Núcleos e setores sob sua responsabilidade; 

IV - Elaborar e apresentar à Reitoria, relatórios de avaliação e acompanhamento das 

necessidades de seu campus; 

V - Zelar pelo cumprimento da legislação de ensino superior e respeitar o Estatuto, este 

Regimento e demais normas complementares emanadas pelos Conselhos Superiores da 

Instituição; e 

VI - Criar mecanismos de apropriação e análise de custos e propor medidas de racionalização de 

desperdício de seu campus. 

Art. 23. Constituem órgãos de apoio acadêmico, vinculados às Faculdades de Cursos: Clínica-Escola de 

Fisioterapia; Clínica Escola de Psicologia; Farmácia Escola; Núcleo de Prática Jurídica; Núcleo de 

Arbitragem; Núcleo de Prática Contábil; Núcleo de Comunicação; Núcleo de Eventos e Cerimonial; 

Holding Empresarial; Núcleo Internacional e Rádio BIF; Núcleo de Estudo e Pesquisa de Serviço Social, e 

outros que venham a ser criados. 

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas por estes órgãos constarão de Regimentos Internos 

próprios, encaminhados ao Reitor para apreciação e aprovação dos Conselhos Superiores. 
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Seção VI 
Das Superintendências 

Art. 24. O Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB, conta com as seguintes Superintendências: 

a) Superintendência Acadêmica; e 

b) Superintendência Administrativa. 

Art. 25. A Superintendência Acadêmica desenvolve atividades de forma a assessorar a Pró-Reitoria de 

Graduação. 

 § 1º. Cabe a essa Superintendência a administração direta dos Órgãos Suplementares a ela ligados.  

 § 2º. São atribuições da Superintendência Acadêmica: 

I - Zelar pelo cumprimento da legislação que trata do Ensino Superior;  

II – Cumprir e Fazer cumprir as normas estabelecidas no Estatuto, neste Regimento Interno e 

demais normas complementares emanadas pelos Conselhos Superiores; 

III – Supervisionar as atividades dos órgãos administrativos acadêmicos e órgãos de apoio 

acadêmico. 

IV – Subsidiar a Reitoria e a Pró-Reitoria de Graduação na elaboração do Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

V – Acompanhar as Coordenações de Curso na elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

garantindo a adequação dos mesmos às diretrizes da instituição, bem como à legislação 

educacional; 

VI - Fazer o acompanhamento didático-pedagógico dos cursos, além de orientar as Coordenações 

de Curso na construção das matrizes curriculares e de equivalência; 

VII - Apoiar a Comissão Própria de Avaliação (CPA) quando da inscrição dos alunos nos processos 

de avaliação nacional, bem como na sua divulgação junto aos cursos de graduação; 

VIII – Colaborar com os processos de autorização, reconhecimento, renovação de 

reconhecimentos de cursos junto ao MEC; 
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IX – Submeter à apreciação do CONSEPE: 

a) as diretrizes e as políticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como os seus 

desdobramentos, inclusive para efeito orçamentário; 

b) as atividades acadêmicas de todos os setores de ensino, pesquisa e extensão da Instituição; 

 c) as consultas dos Colegiados de Curso relativas às questões de ensino, pesquisa e extensão; 

d) a participação do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB em programas que 

importem em cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras; 

e) medidas destinadas a solucionar questões de natureza técnica, pedagógica e didático-

científica; 

f) pareceres sobre a criação, alteração ou extinção de Órgãos Acadêmicos, Cursos, Órgãos 

Suplementares, Programas e Projetos ou sobre a suspensão do funcionamento destes; 

g) parecer sobre proposta de criação, incorporação, suspensão e desativação de cursos e 

habilitações de graduação e pós-graduação, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), aprovado por órgão competente do MEC; 

h) normas acadêmicas, complementares às do Estatuto e deste Regimento Interno, sobre 

processo seletivo de ingresso na Instituição, currículos e programas, matrículas, transferências 

internas e externas, aproveitamento de estudos, além de outras que se incluam no âmbito de 

sua competência, ouvidos os Colegiados de Curso, em matéria de sua respectiva competência; 

i) critérios sobre a seleção e lotação do pessoal docente e as condições de afastamento para 

fins de estudo e cooperação técnica; 

j) o Calendário Acadêmico Anual do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB; 

k) o currículo pleno dos cursos de graduação, pós-graduação e os projetos de criação de curso 

de extensão e respectivas vagas iniciais, bem como a alteração do número de vagas dos 

existentes, para manifestação posterior do Conselho Superior Universitário e do Órgão 

Competente do MEC; e 

l) normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de aferição do rendimento escolar. 
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Art. 26. A Superintendência Administrativa desenvolve atividades de forma a assessorar a Pró-Reitoria 

Administrativa e Financeira. 

§ 1º. São atribuições da Superintendência Administrativa: 

I – Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas no Estatuto, neste Regimento e demais 

normas complementares emanadas pelos Conselhos Superiores, no que se refere a Administração 

e Finanças; 

II – Zelar pelo cumprimento das legislações trabalhista e previdenciária; 

III – Supervisionar as atividades dos órgãos Administrativos, financeiro, órgão de apoio 

administrativo e jurídico, supervisão de Recursos Humanos, faturamento e cobrança dos 

discentes; 

IV – Acompanhar as gerências financeira, administrativa, de crédito e recursos humanos na 

execução de suas atividades, verificando sempre os trâmites legais; 

V – Controlar todos os setores do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB no que se 

refere a Climatização, Carga Elétrica, Limpeza e Conservação, Identidade Visual, Tratamento 

Hídrico, Telefonia, Pessoal, Vigilância Patrimonial, Orientação e Tráfego e Obras Civis; 

VI – Coordenar atividades da Gerência Administrativa:: 

a) na discussão de problemas diários de manutenção geral; 

b) na administração de problemas relacionados a contratos diversos; 

c) na discussão de problemas de segurança, limpeza e estacionamento; 

d) na aprovação de Requisições de Compra; 

e) na liberação de pagamentos de contas em geral; 

f) na participação de reuniões diversas (acadêmica, fornecedores, parceiros etc); 

g) na visitação do campus, visando verificar eventuais problemas;  

VII – Coordenar atividades da Gerência Financeira: 

a) na liberação de planilhas de pagamento; 

b) na discussão de planos de fluxo de caixa; 
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c) no tratamento sobre atividades relacionadas a documentação legal; 

d) na liberação de cheques para custódia; 

e) na participação de reuniões com gerente de banco;  

VIII – Coordenar atividades da Gerência de Crédito: 

a) na administração de problemas relacionados a boletos; 

b) no atendimento a alunos com reclamações sobre pagamento; 

c) na liberação ou bloqueio de atividades especiais a técnicos do setor; 

d) na participação de reuniões com supervisor e técnicos; 

e) no acompanhamento com Tecnologia da Informação sobre Gerência de Crédito; 

f) no acompanhamento do faturamento e distribuição de boletos; 

g) no acompanhamento de processos do FIES e PROUNI; 

h) no acompanhamento do faturamento de cursos Pós-Graduação; 

i) na liberação de Ordem de Pagamento Devolução a Aluno; 

IX – Coordenar atividades do Apoio Jurídico: 

a) na distribuição e acompanhamento de processos jurídicos; 

b) no acompanhamento de contratos diversos; 

X – Coordenar atividades do Setor de Recursos Humanos: 

a) na participação de reuniões com o responsável de RH sobre andamento do setor; 

b) na aprovação de rescisões, contratos de trabalho e pedidos de empréstimos consignados; 

c) na assinatura de CTPS; 

d) no controle de férias; 

e) na coordenação de emissão de relatórios diversos; 

f) na liberação de folha de pagamento; 

g) na liberação de pagamentos semanais diversos; 

h) na liberação de contribuição sindical; 

i) na coordenação de recrutamento e seleção de candidatos diversos; 

XI – Supervisionar e acompanhar as diversas áreas administrativas nos períodos de auditoria; 
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XII – Submeter à apreciação do CONSUNI: 

a) os objetivos institucionais, as diretrizes e as políticas da Instituição, estabelecidas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 

b) a jurisdição superior do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB; 

c) a política de recursos humanos, através de um Plano de Carreiras e Salários; 

d) o plano de desenvolvimento e expansão e as diretrizes para o planejamento geral da 

Instituição; 

e) os ordenamentos institucionais internos; 

f) a proposta orçamentária, bem como suas alterações e a respectiva prestação de contas; 

g) a proposta de adequação de estrutura física para ampliação do corpo discente quando da 

alteração do número de vagas oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

h) os acordos, contratos ou convênios com instituições públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras; 

i) o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso; 

j) os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos da Instituição; 

l) os atos da Reitoria, quando da competência de referendo do CONSUNI, praticados na forma 

ad referendum. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 

Seção I 

Da Coordenação de Área 
 

Art. 27. A Coordenação de Área constitui a menor fração da estrutura acadêmica, para todos os efeitos 

de organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal, para consecução das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, com vistas ao cumprimento dos objetivos institucionais. 
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§ 1º. O Coordenador de Área é indicado pela Reitoria / Pró-Reitoria de Graduação.  

I – Coordenador de Área representa todos os cursos de uma área de conhecimento do Centro 

Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB: 

a) Ciências Humanas; 

b) Gestão; 

c) Comunicação; 

d) Saúde; 

e) Tecnologia; e 

f) Engenharia. 

§ 2º Para todas as reuniões, é imprescindível, o seu registro em ata e publicação no Sistema Gerencial 

do Conhecimento (SGC). 

 

Seção II 
Dos Colegiados de Curso 

Art. 28. O Colegiado de Curso, órgão de natureza consultiva, normativa e deliberativa do Centro 

Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, é constituído por: 

I – O Coordenador, seu Presidente; 

II – 03 (três) docentes da área profissionalizante do curso; 

III - 01 (um) docente da área de formação básica do curso; e 

IV - 01 (um) representante discente. 

§ 1º. Os representantes de que tratam os incisos II e III serão indicados por seus pares em listas tríplices, 

designados pela Pró-Reitoria de Graduação, com mandato de 01 (um) ano, com direito à recondução. 

§ 2º. O representante discente será indicado por seus pares em lista tríplice, designado pelo Pró-Reitor 

de Graduação, com mandato de 1 (um) ano, com direito à recondução. 

Art. 29. Compete a cada Colegiado de Curso: 
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I - Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do curso; 

II - Propor o currículo pleno do curso e suas alterações, observando as orientações editadas pelo 

Poder Público, com indicação das disciplinas que o compõem e a respectiva carga horária, 

para aprovação dos órgãos competentes; 

III - Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos e suas respectivas 

ementas; 

IV - Sugerir ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do ensino ministrado 

no curso; 

V - Promover a avaliação do curso, na forma definida neste Estatuto e no Regimento; 

VI - Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; e 

VII - Exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas por este 

Estatuto e pelo Regimento. 

§ 1º. O Colegiado de Curso deverá se reunir ordinariamente duas vezes por semestre, uma no início e 

outra no fim do semestre, e extraordinariamente por convocação de seu Coordenador ou de 2/3 (dois 

terços) de seus membros. 

§ 2º. Para todas as reuniões, é imprescindível, o seu registro em ata e publicação no Sistema Gerencial 

do Conhecimento (SGC). 

Art. 30. O Colegiado de Curso, órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa do Centro 

Universitário Estácio da Bahia, tem sua composição e competências estabelecidas no Regimento. 

Seção III 

Da Coordenação dos Cursos 

Art. 31. A gestão e a coordenação didático-científica de cada curso será exercida pelo respectivo 

coordenador de curso.  



     
                                                                                                      

29 

Art. 32. As coordenações de cursos de graduação e de pós-graduação serão exercidas por um 

Coordenador designado pelo Reitor, homologado pela Mantenedora. 

Parágrafo único. Para todas as reuniões, é imprescindível, o seu registro em ata e publicação no Sistema 

Gerencial do Conhecimento (SGC). 

Art. 33. São competências do Coordenador de Curso: 

I - Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, em cada período 

letivo, de acordo com as orientações da Pró-Reitoria de Graduações; 

II - Orientar e supervisionar o corpo docente e discente quanto aos objetivos intermediários e 

finais do Curso; 

III - Propor medidas estratégicas e operacionais para melhoria da qualidade do Curso; 

IV - Promover a supervisão didática do curso;  

V - Convocar e presidir as reuniões com os professores do curso;  

VI - estabelecer, nos limites de sua competência, normas para o desenvolvimento e controle dos 

estágios curriculares; 

VII – acompanhar as atividades do curso e, quando necessário, propor a substituição, 

contratação e demissão de docentes ao CONSUNI; 

VIII - apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos de interesse do curso; 

IX – fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino adequadas às 

diferentes áreas do ensino; 

X - Planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros) dizem respeito ao Curso; 

XI - Indicar os membros do corpo docente do curso, encaminhando o resultado da seleção 

primeiramente à Diretoria Do Campus que encaminhará à Pró- Reitoria de Graduação para 

análise, aprovação e posterior admissão pela Mantenedora, nos termos da legislação em vigor; 

XII - Administrar o atendimento e o acompanhamento discente; 

XIII - Manter integração com as diversas Coordenações de Curso do Centro Universitário Estácio 

da Bahia – Estácio FIB; 
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XIV - Elaborar e apresentar à Diretoria do campi e à Pró-Reitoria de Graduação os relatórios das 

atividades do semestre anterior, o planejamento referente ao semestre subsequente, bem como 

redigir documentos técnicos; 

XV – Acompanhar e tratar os relatórios encaminhados pela Administração Superior; 

XVI - Elaborar mapas de carga horária e prover a alocação docente, respeitando-se as diretrizes 

institucionais para contratação e permanência do professor no quadro da faculdade; 

XVII - Acompanhar e avaliar o desempenho do corpo docente, propondo a dispensa de membros, 

quando necessário; 

XVIII - Prever e solucionar problemas curriculares e acadêmicos dos discentes;  

XIX - Orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria Geral de Cursos, em todas as 

atividades e registros da vida acadêmica dos mesmos; 

XX – Analisar, em conjunto com a Secretaria Geral de Cursos, os pedidos de colação de grau; 

XXI – Analisar e responder aos requerimentos de sua competência disponíveis no SIA; 

XXII - Analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de transferência interna, 

transferência externa e matrícula de portadores de diploma de nível superior; 

XXIII - Promover a eleição do Colegiado de Curso; 

XXII - Acompanhar e atualizar os planos de aula verificando a sua relação com o programa da 

disciplina (plano de ensino) e projeto pedagógico do curso; 

XXIII - Orientar os alunos na pré-matrícula, matrícula, na organização e seleção de suas atividades 

curriculares e extracurriculares; 

XXIV - Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos egressos através do apoio da Coordenação 

de Estágios e Empregos; e 

XXV - Desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 
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TÍTULO III 
DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 
Seção I  

Dos Cursos  

Art. 34. O Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB ministra cursos de graduação, de pós-

graduação e de extensão, presenciais e a distância, na forma de seu Estatuto e das leis educacionais do 

País.  

Seção II  

Dos Cursos de Graduação  

Art. 35. Os cursos de graduação terão por finalidade habilitar o estudante para a obtenção de graus 

acadêmicos ou profissionais. 

Art. 36. O currículo dos cursos de graduação será definido em seu planejamento pedagógico pela 

Coordenação Nacional de Curso, determinado pela legislação vigente e intenções os respectivos 

programas e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, 

recursos disponíveis e formas de avaliação, obrigando-se a cumprir as condições especificadas.  

Seção III  

Dos Cursos de Pós-Graduação  

Art. 37 Os cursos de pós-graduação serão ministrados nos níveis de aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado e doutorado, objetivando proporcionar formação científico-cultural ampla e aprofundada, 

bem como desenvolver a capacidade de pesquisa, ensino e extensão nos diferentes ramos do saber.  

Parágrafo único. Os cursos de mestrado e doutorado, para efeito de validade nacional dos respectivos 

diplomas, dependem de reconhecimento dos órgãos oficiais, na forma da legislação em vigor.  
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Art. 38. Caberá ao CONSEPE aprovar as normas complementares relativas a orientação, defesa de 

monografia, estágios e trabalhos de conclusão de curso.  

Seção IV 

Da Extensão 

Art. 39. Os cursos de Extensão objetivam difundir e atualizar conhecimentos e técnicas de trabalho para 

elevar a eficiência e os padrões culturais da comunidade. 

Art. 40. As atividades de extensão serão realizadas sob a forma de programas específicos, em 

consonância com a natureza dos cursos, com as necessidades da comunidade ou com a 

responsabilidade social do Centro Universitário, podendo envolver:  

I- cursos de treinamento profissional;  

II- estágios ou atividades que se destinem ao treinamento pré-profissional do discente;  

III- prestação de consultoria ou assistência técnica a instituições públicas ou privadas;  

IV- atendimento direto a comunidade pelos órgãos específicos do Centro Universitário;  

V- participação em iniciativas de natureza cultural;  

VI- promoção de atividades culturais;  

VII- divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho;  

VIII- apoio técnico e/ou científico as iniciativas da comunidade, em relação à criação literária, 

artística, científica e tecnológica; e 

IX- interação com o setor empresarial. 

 

TÍTULO IV  
DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 
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Art. 41. Os órgãos suplementares desenvolvem atividades auxiliares e complementares às de iniciativa 

da administração dos cursos, estendendo os resultados da sua ação para todo o Centro Universitário 

Estácio da Bahia – Estácio FIB. 

Art. 42. O Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB conta com os seguintes órgãos 

suplementares: Biblioteca, Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) e Secretaria Geral de Cursos 

(SGC), independentemente dos que venham a ser criados, suprimidos ou alterados por iniciativa da 

Reitoria e aprovados pelos Conselhos Superiores, ouvida a Mantenedora. 

Seção I 
Da Biblioteca 

Art. 43. O Centro Universitário dispõe de uma biblioteca especializada para uso do corpo docente e 

discente e da comunidade, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.  

Art. 44. A biblioteca, organizada segundo os princípios internacionalmente aceitos da biblioteconomia, 

rege-se por regulamento próprio. 

Art. 45. São atribuições da Biblioteca: 

I - Gerenciar a informação e o conhecimento, para dar suporte aos trabalhos desenvolvidos pelo 

Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, nas áreas de ensino e pesquisa, estendendo 

sua atuação à comunidade acadêmica em geral; 

II - Adquirir, processar, conservar e disseminar o acervo bibliográfico do Estácio FIB - Centro 

Universitário Estácio da Bahia; 

III - Dar suporte às pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente; 

IV - Elaborar relatórios parciais e anuais das atividades; 

V - Promover o inventário do acervo bibliográfico; 

VI - Registrar o material bibliográfico para efeito patrimonial; 

VII - Preparar todo material bibliográfico e identificá-lo em Sistema Informatizado; 
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VIII - Manter a memória bibliográfica produzida pelo Centro Universitário Estácio da Bahia; 

IX - Realizar os procedimentos inerentes à análise do documento, visando identificar a área do 

conhecimento, possibilitando a posterior recuperação pelo usuário; 

X - Atender e orientar o usuário em suas necessidades de pesquisa; 

XI - Manter o acervo ordenado e em boas condições de uso; 

XII - Efetuar o empréstimo domiciliar à comunidade acadêmica do Centro Universitário; 

XIII - Promover e divulgar o acervo e serviços, através do site da biblioteca; 

XIV - Selecionar o material bibliográfico recebido como doação; 

XV - Elaborar, sob a supervisão da Pró-Reitoria de Administração e Finanças a proposta 

orçamentária e acompanhar regularmente sua execução; 

XVI - Gerir os bens móveis; 

XVII – Promover a execução de todos os procedimentos administrativos inerentes ao setor, de 

responsabilidade da bibliotecária-chefa; 

XVIII – Formar usuários oferecendo treinamento e cursos de capacitação sobre os recursos e 

serviços disponibilizados à comunidade acadêmica; 

XIX – Oferecer boa infraestrutura aos seus usuários com salas para estudos individuais e de 

grupos, pesquisa informatizada, projeção de vídeo e DVD para realização de trabalhos 

acadêmicos; 

XX – Promover a preservação e conservação do acervo, visando sempre o melhor atendimento 

ao usuário; 

XXI – Renovar o material bibliográfico, devolvendo conforme o prazo estabelecido nas normas de 

procedimentos do Sistema da Biblioteca; 

XXII – Reservar o material bibliográfico quando a obra estiver emprestada para outro usuário; 

XXIII – Orientar o usuário quanto à normalização na apresentação da produção científica, de 

acordo com o que determinam as normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas; 
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XXIV – Obter material científico exclusivamente para pesquisas acadêmicas, o que consiste no 

resgate de cópia de artigos científicos, teses, dissertações e anais de eventos, respeitando a lei 

de direito autoral vigente, através dos links de pesquisa disponíveis; e 

XXV – Permitir o acesso às bases de dados disponíveis na Internet, com acesso livre ou restrito, 

nesse caso tratando-se da base de dados assinada pela rede de bibliotecas. 

Seção II 
Da Gerência de Tecnologia da Informação - GTI 

Art. 46. São atribuições da Gerência de Tecnologia da Informação - GTI: 

I - Prestar suporte técnico a usuários e supervisionar os atendimentos; 

II - Realizar manutenção dos equipamentos de informática; 

III - Prestar suporte aos usuários dos sistemas utilizados pela Instituição; 

IV - Realizar backup do controlador de domínio e dados dos sistemas armazenados nos 

servidores; 

V - Instalar e fazer o gerenciamento das impressoras em rede; 

VI - Gerar e elaborar relatórios técnicos para a emissão do Faturamento e Contas a Receber 

acompanhamento de matrícula e negociação, listar os melhores alunos do semestre (Prêmio 

Qualidade) e outros; 

VII - Gerenciar o banco de dados; 

VIII - Configurar e gerenciar os roteadores; 

IX - Configurar e realizar manutenção do firewall; 

X - Gerenciar as VPN´s; 

XI - Gerenciar os servidores; 

XII - Atualizar os sites do Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB; 

XIII - Prestar suporte e realizar ajustes nos sistemas online; 

XIV – Produzir e/ou dar apoio na elaboração e atualização dos sites institucionais; 
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XV – Prestar suporte técnico aos processos seletivos (vestibular, transferência externa, 

transferência interna e matrícula especial; 

XVI - Acompanhar as inscrições e confirmações online dos processos seletivos; 

XVII - Autenticar todos os cartões (gabarito, faltosos, objetiva e redação) do processo seletivo, de 

modo que no encerramento os arquivos sejam enviados para Operação – Estácio; 

XVIII – Finalizar os processos de confirmação das inscrições online dos vestibulares, TE e MT para 

que o número de operação possa gerar material de prova; 

XIX - Formatação do resultado dos processos seletivos para divulgação no site, mural e jornal; 

XX – Preparar o sistema acadêmico para receber os dados do vestibular; 

XXI – Elaborar e acompanhar projetos de construção dos novos laboratórios de informática; 

XXII – Compor e conferir os dados contábeis de faturamento e Contas a Receber; 

XXIII – Elaborar projetos de melhoria de infraestrutura de redes; e 

XXIV – Confeccionar, analisar e mapear os riscos em projetos Tecnologia da Informação. 

Seção III 
Da Secretaria Geral de Cursos - SGC 

Art. 47. São atribuições da Secretaria Geral de Cursos, no que diz respeito aos cursos de graduação: 

I – Auxiliar na elaboração de editais para processos seletivos;  

II – Organizar o processo de matrícula, respeitando o número de vagas oferecidas e garantindo a 

apresentação dos documentos exigidos; 

III - Supervisionar o registro das informações no sistema de controle acadêmico; 

IV - Orientar e acompanhar a abertura das pastas acadêmicas dos alunos e seu posterior 

arquivamento; 

V - Emitir mapas de matrícula, levantamento de concorrências, relatórios técnicos; 

VI - Acompanhar semestralmente a situação das vagas (evasão, abandono, cancelamento e 

trancamento); 
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VII - Organizar processos seletivos de transferência externa, matrícula de portadores de diploma 

de nível superior e transferência interna quando existirem vagas provenientes de abandono/ 

evasão; 

VIII - Analisar histórico dos alunos que solicitarem colação de grau; 

IX - Acompanhar preparação de solenidades de colação de grau; 

X - Emitir documentos escolares (declarações, atestados, históricos, certificados, diplomas, entre 

outros); 

XI - Registrar diplomas, conforme legislação em vigor; 

XII - Emitir e enviar guia de transferência de aluno e declaração de vaga para outras Instituições 

de Ensino Superior, conforme legislação vigente; 

XIII – Preparar o processo de isenção de disciplina e enviar para análise pela Coordenação do 

Curso; 

XIV - Atualizar sistema de controle acadêmico com informações fornecidas pelos docentes, 

Coordenações de Cursos e Diretorias de Faculdades; 

XV - Auxiliar a Pró-Reitoria de Graduação na elaboração do Calendário Acadêmico Anual; 

XVI – Emitir pautas e previsão de turmas para preparação dos horários; e 

XVII - Arquivar todos os diários de classe. 

Seção IV 
Da Comissão Própria de Avaliação – CPA 

Art. 48. A CPA – Comissão Própria de Avaliação é constituída por: 

I – 1 (um) Coordenador;  

II – 3 (três) Representantes da Sociedade Civil Organizada;  

III – 8 (oito) Representantes do Corpo Docente;  

IV – 3 (três) Representantes do Corpo Discente; e  

VI – 5 (cinco) Representantes do Corpo Técnico-Administrativo.   

Art. 49. Compete a CPA – Comissão Própria de Avaliação: 
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I - Dar acompanhamento sistemático aos principais Projetos estabelecidos no Planejamento 

Estratégico do Centro Universitário da Bahia - FIB; 

II - Coordenar o processo de diagnóstico dos principais problemas enfrentados pela instituição 

(insumos para o Planejamento Estratégico); 

III - Coordenar e acompanhar o processo de avaliação externa da instituição; 

IV - Acompanhar a evolução do tema Avaliação do Ensino Superior junto ao MEC, no sentido de 

manter a instituição atualizada sobre esta discussão; e 

V – Propor melhorias para a Instituição com base nas informações obtidas através das avaliações. 

 

TÍTULO V 
DOS CAMPI 

 

Art. 50. O Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB mantêm unidades de ensino, pesquisa e 

extensão reunidas em campi, em Salvador, de forma a atender sua vocação regional em conformidade 

com seu Estatuto. 

Art. 51. Os campi têm um Diretor de Campus, responsável pelo gerenciamento acadêmico e pela gestão 

administrativa. 

Art. 52. Incumbem-se as Pró-Reitorias a acompanhar, em suas áreas de competência, as unidades 

acadêmicas instaladas nos campi mantidos pelo Centro Universitário Estácio da Bahia, com o objetivo de 

assegurar ampla integração com a Reitoria. 

§ 1º. As coordenações de cursos sediadas nos campi mantidos pelo Centro Universitário Estácio da Bahia 

– Estácio FIB vinculam-se à respectiva Diretoria de campus. 

§ 2º. A criação de campi fora de sede depende de prévia autorização do Poder Público, nos termos da 

lei. 
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TÍTULO VI 
DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 
DO CORPO DOCENTE 

Art. 53. O Corpo Docente é formado por professores de comprovada idoneidade moral que, além de 

reunirem qualidades de educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e 

valores explicitados neste Estatuto e no Regimento Geral. 

Parágrafo único. O corpo docente é constituído pelas categorias: 

I - professores integrantes do Plano de Carreira;  

II - professores colaboradores; 

III - professores visitantes. 

Art. 54. Os membros do corpo docente são selecionados através de processo seletivo promovido pelo 

setor competente, indicados pelo Coordenador de Curso e Diretor da área da respectiva Faculdade, 

sendo o resultado da seleção enviado à Pró Reitoria de Graduação para análise, aprovação e posterior 

admissão pela Mantenedora, nos termos da legislação trabalhista em vigor. 

Art. 55. Os membros do corpo docente são contratados pela Mantenedora, após Processo Seletivo, e 

mediante indicação pelo CONSEPE, do número de vagas na área de conhecimento e na categoria 

funcional. 

Art. 56. O regime de trabalho do corpo docente prevê as seguintes modalidades: 

I - tempo integral (TI), com exigência de 40 horas semanais reservado o tempo de, pelo menos, 20 

horas semanais para estudos, pesquisas, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação; 

II - tempo parcial (TP) , docente contratado com 12 horas ou mais reservado pelo menos 25% 

(vinte e cinco por cento) deste tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de 

estudantes; e  
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III - horista, corresponde ao docente contratado pela instituição exclusivamente para dar aulas, 

independentemente da carga horária contratada, ou que não se enquadre em outros regimes 

de trabalho. 

Parágrafo único. O Plano de Cargos e Salários disciplina a admissão, o enquadramento e a progressão na 

carreira docente. 

Art. 57. A Instituição desenvolve Programa de Incentivo à Qualificação Docente, com o fim de promover 

a permanente qualificação do seu corpo docente e sua respectiva promoção no Plano de Carreira, 

quando for o caso. 

Art. 58. A admissão e a dispensa de docentes, obedecida à legislação trabalhista em vigor, será de 

competência da Mantenedora. 

Parágrafo único. A título eventual e por tempo estritamente determinado, o Centro Universitário Estácio 

– Estácio FIB da Bahia pode dispor do concurso de professores visitantes e de professores 

colaboradores, aos quais ficam resguardados os direitos amparados na Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

Art. 59. O professor obriga-se a estar presente em reuniões do Colegiado Ampliado de Curso, 

seminários, congressos, encontros, semanas de estudos ou programas congêneres, no período que 

coincide com seu horário de trabalho, quando solicitado pelo Superintendente Acadêmico, ou pelos Pró-

Reitores, ou quando seus alunos participam do mesmo evento com finalidade de estudos. 

Art. 60. O professor é demitido por:  

I - abandono de função; ou  

II - revelar incompetência científica, incapacidade didática, desídia no trabalho ou prática de atos 

incompatíveis com a dignidade da vida acadêmica no Centro Universitário Estácio da Bahia – 

Estácio FIB. 
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§ 1º. É passível de sanção disciplinar o professor que, sem motivo aceito como justo pelo órgão 

competente, deixar de cumprir programa a seu cargo e horário de trabalho a que esteja obrigado, 

importando a reincidência nas faltas previstas neste artigo, em motivo bastante para sua demissão ou 

dispensa. 

§ 2º. Ao professor acusado é garantido amplo direito de defesa. 

Art. 61. Os direitos do professor estão previstos na legislação trabalhista e na legislação pertinente. 

Art. 62. Os deveres e atribuições do professor no Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, 

consta no Manual do Professor. 

 

CAPÍTULO II 
DO CORPO DISCENTE E DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

Art. 63. Constituem o corpo discente do Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB os alunos 

regularmente matriculados. 

Art. 64. O ato de matrícula importa em compromisso formal de respeito a este Estatuto, ao Regimento e 

às normas baixadas pelos órgãos competentes, constituindo falta punível o seu descumprimento. 

Art. 65. O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos Órgãos Colegiados da 

Administração Superior, na forma do Estatuto e deste Regimento. 

Art. 66. Os alunos regularmente matriculados poderão organizar Diretórios e Diretório Central de 

Estudantes, obedecendo ao estabelecido pelo Regimento e nos termos da legislação em vigor. 

Art. 67. São direitos e deveres do Corpo Discente: 

I - frequentar as aulas e demais atividades curriculares e utilizar os serviços educacionais, 

administrativos e técnicos oferecidos pelo Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, nos 

termos do contrato celebrado com a Instituição;  
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II - votar e ser votado, na forma da Lei, nas eleições para os órgãos de representação estudantil; 

III - recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

IV - observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se, em todas as atividades acadêmicas, de 

acordo com princípios éticos condizentes; 

V - zelar pelo patrimônio do Centro Universitário;  

VI - efetuar pontualmente o pagamento das taxas e contribuições devidas como remuneração dos 

serviços educacionais recebidos, nos prazos fixados, e submeter-se às normas legais pertinentes, 

no caso de não cumprimento dessas obrigações; 

VII - efetuar mensalmente o pagamento dos encargos educacionais decorrentes do contrato de 

prestação de serviços, conforme calendário financeiro da Instituição. 

§ 1.º - O aluno em débito com as mensalidades escolares fica sujeito ao pagamento de multa e 

cumulativamente juros de mora, conforme determinado pelo contrato de prestação de serviços 

educacionais ou editais próprios. 

§ 2.º - Para que seja acolhida qualquer representação junto aos órgãos colegiados do Centro 

Universitário, o aluno deve estar regularmente matriculado, seja sob a forma de matrícula inicial, seja 

sob a forma de rematrícula. 

Art. 68. É condição para ser indicado representante discente nos órgãos colegiados: 

I - ser aluno regular do Centro Universitário Estácio da Bahia; 

II- não ter sofrido, nos últimos doze meses, qualquer pena ou medida disciplinar; e 

III - estar em pleno gozo de seus direitos acadêmicos. 

Parágrafo único. A forma de indicação dos representantes de que trata o caput será disciplinada em 

instrumento próprio.  

Art. 69. Cessa automaticamente o mandato do representante do corpo discente que: 

I. sofrer pena de suspensão ou exclusão; 
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II. tiver deixado de comparecer ao mínimo de setenta e cinco por cento das aulas ou trabalhos 

escolares ministrados em cada bimestre; 

III. solicitar transferência ou trancamento de matrícula, ou deixar de renová-la; e 

IV. graduar-se. 

 

CAPÍTULO III 
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 70. O corpo técnico-administrativo é constituído pelo pessoal contratado a este título pela 

Mantenedora, de acordo com as normas da Consolidação das Leis de Trabalho. 

Art. 71. Cabe aos órgãos da administração, no âmbito de suas competências, a supervisão das atividades 

técnico-administrativas. 

§ 1º. O Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB zelará pela manutenção de padrões de 

recrutamento e condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição educacional, bem 

como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional. 

§ 2º. Os critérios de seleção e progressão na carreira encontram-se previstos no Plano de Carreira do 

Corpo Técnico-Administrativo. 

 

TÍTULO VII 
DO REGIME ESCOLAR E DIDÁTICO 

 

CAPÍTULO I  

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Art. 72. O ano letivo regular, independentemente do ano civil, abrange no mínimo 200 (duzentos) dias 

de trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em dois períodos letivos regulares, cada um com no mínimo 
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100 (cem) dias, não computados os dias reservados a exames finais, conforme previsto na Lei das 

Diretrizes Básicas – LDB, nº 9.394, de 20/12/1996. 

 

CAPÍTULO II 
DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 73. O processo seletivo abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de ensino médio, 

sem ultrapassar este nível de complexidade. 

§ 1º. As inscrições para o processo seletivo serão abertas em Edital, no qual constarão os critérios para a 

seleção, de acordo a legislação vigente. 

§ 2º. Na ocasião do anúncio do processo seletivo o Centro Universitário Estácio da Bahia tornará público 

aos interessados: 

I - A qualificação do seu corpo docente em exercício nos cursos de graduação; 

II - A descrição dos recursos materiais disponibilizados aos alunos e o acervo da biblioteca; 

III - O elenco dos cursos reconhecidos e em processo de reconhecimento e o resultado das 

avaliações realizadas pelo MEC; e 

IV - O valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos e as normas de reajuste 

aplicáveis ao período letivo em que se realiza o processo seletivo. 

Art. 74. A classificação dos candidatos não pode ultrapassar o número de vagas oferecidas no Edital.   

§ 1º. A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza o processo 

seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la ou, em o 

fazendo, não apresentar a documentação regimentalmente completa, dentro dos prazos fixados. 

§ 2º. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poder-se-á realizar novo processo seletivo ou 

remanejamento de vagas para os cursos de uma mesma área. 
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§ 3º. Respeitadas as normas vigentes e o limite de vagas de cada curso, poderá ser efetuado o ingresso 

de candidatos portadores de diploma registrado de Curso Superior ou transferidos de outros 

estabelecimentos de ensino superior, devidamente autorizados/reconhecidos pelo MEC, mediante 

processo seletivo. 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA, APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS, TRANCAMENTO, CANCELAMENTO E 
TRANSFERÊNCIAS 

Art. 75. O processo seletivo abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de ensino médio, 

sem ultrapassar este nível de complexidade. 

Seção I 

Da Matrícula 

Art. 76. São admitidos à matrícula inicial os candidatos aprovados no processo seletivo classificatório, 

até o limite de vagas oferecidas em cada curso e obedecendo às normas contidas no Regimento. 

Parágrafo único. O ingresso de candidatos portadores de diploma de Curso Superior ou transferidos de 

outras Instituições de Ensino pode ser efetuado desde que sejam observadas as normas vigentes e o 

limite de vagas de cada curso. 

Art. 77. A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico 

Anual. 

§ 1º. Ressalvado o disposto no caput deste artigo, a não renovação de matrícula por 1 semestre  implica 

abandono do curso e desvinculação do aluno ao Centro Universitário Estácio da Bahia .  

§ 2º. O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de pagamento da 

primeira mensalidade do semestre em curso. 
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Seção II 
Do Trancamento e do Cancelamento de Matrícula 

Art. 78. É concedido o trancamento de matrícula para efeito de, interrompidos temporariamente os 

estudos, manter o vínculo do aluno com o Centro Universitário Estácio da Bahia e seu direito à 

renovação de matrícula no período subsequente ao término do trancamento deferido. 

§ 1º. É vedada a concessão de trancamentos consecutivos ou intercalados que ultrapassem 04 (quatro) 

semestres letivos. 

§ 2º. O aluno contemplado com o trancamento referido no caput deste artigo se obriga a cumprir o 

currículo vigente à época do retorno. 

Art. 79. O aluno poderá ter sua matrícula cancelada, com o consequente desligamento do quadro 

discente da Instituição, nas seguintes situações: 

I - A pedido do interessado; 

II - Por ato unilateral da direção, na hipótese de evasão do curso; 

III – Na impossibilidade de integralização curricular em tempo máximo, feita prévia comunicação 

ao interessado; 

IV - Por decisão punitiva em processo disciplinar, assegurado o direito do contraditório e da ampla 

e irrestrita defesa; e 

V – Por ter ultrapassado o período de trancamento sem que o aluno tivesse feito a solicitação de 

concessão ou renovação. 

§ 1º. O cancelamento da matrícula implicará no desligamento do aluno do quadro discente do Estácio 

FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia, sendo vedada a expedição de guia de transferência, fazendo, 

no entanto, jus a certidão dos estudos realizados. 

§ 2º. Se assim o desejar, o aluno, então desligado, poderá retornar ao quadro discente da IES, ao mesmo 

curso do qual foi desligado ou outro de sua preferência, desde que se submeta a novo processo seletivo, 
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devendo o mesmo, caso aprovado, solicitar o aproveitamento dos estudos realizados no Estácio FIB - 

Centro Universitário Estácio da Bahia. 

 

Seção III 
Do Trancamento de Disciplinas 

Art. 80. É concedido o trancamento de disciplina ao aluno regularmente matriculado, atendidas as 

seguintes condições: 

I – A solicitação de trancamento deverá ser feita através de solicitação na Secretaria Virtual, 

dentro do período indicado no Calendário Acadêmico Anual; 

II – O trancamento de disciplina é concedido observando: 

a) o prazo máximo de integralização do curso,  

b) a obrigatoriedade do aluno  cursar o total de disciplinas correspondente a 12 (doze) 

créditos por semestre; desde que seja observado o prazo de integralização do curso. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o aluno cumprirá o currículo vigente à época do seu retorno.   

Seção IV 

Da Transferência e do Aproveitamento de Estudos 

Art. 81. Ao aluno é facultado o direito de requerer transferência para outra Instituição de Ensino 

Superior, desde que cumpridas às exigências previstas no Regimento e na legislação em vigor. 

Art. 82. O Centro Universitário receberá, através de requerimento dos interessados, transferências 

sempre condicionadas à existência de vagas nos termos da legislação em vigor. 

Art. 83. O Centro Universitário adota o regime de crédito, devendo a apuração de o rendimento escolar 

ser feita por período letivo e por disciplina, considerando-se os aspectos acadêmicos de avaliação, 

assiduidade e eficiência nos estudos, que deverão ser regulados no Regimento. 
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§ 1º. A transferência ex-officio será aceita em qualquer época, independente de vaga, em conformidade 

com a legislação vigente, devendo o interessado apresentar todos os documentos exigidos para 

matrícula e cópias de publicações oficiais que comprovem a necessidade de sua transferência. 

§ 2º. O aluno que solicitar transferência para o Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia deverá 

apresentar, nos prazos previstos no Calendário Acadêmico Anual, a seguinte documentação expedida 

pela instituição de origem, devidamente assinada e carimbada, para instruir o processo de análise de 

currículo: 

a) histórico escolar com as disciplinas cursadas e cargas horárias, assinados e carimbados pela 

Secretária Responsável, contendo os resultados finais da avaliação e respectivo aproveitamento; 

b) programas das disciplinas cursadas com aproveitamento; 

c) documento que informe oficialmente o regime de avaliação do estabelecimento ou curso, 

explicitando as notas ou conceitos mínimos para aprovação; e 

d) outros documentos eventualmente previstos no Edital. 

§ 3º. A documentação pertinente à transferência deverá ser necessariamente original e não poderá ser 

fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre o Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da 

Bahia e a instituição de origem, conforme legislação em vigor. 

§ 4º. A matrícula do aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia consulta, direta e por escrito, 

do Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia à Instituição de origem que responderá igualmente 

por escrito, atestando a regularidade ou não do postulante ao ingresso. 

Art. 84. A matrícula do aluno transferido, inclusive de militar e servidor público e seus dependentes, far-

se-á mediante adaptação e aproveitamento de estudos de acordo com a matriz curricular do curso. 

Art. 85. Não será concedida transferência ao aluno que se encontre respondendo a inquérito 

administrativo ou cumprindo penalidade disciplinar. 
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Art. 86. O aproveitamento de estudos, também denominado isenção de estudos, é o processo de 

aceitação, pelo Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, dos estudos realizados por 

estudantes que cursaram disciplinas de curso superior, de graduação e tecnológico ou de pós-

graduação, em outra instituição de ensino ou em outro curso do próprio Centro, em prazo anterior não 

superior a 10 (dez) anos. 

Art. 87. O aproveitamento de estudos para isenção de disciplinas deverá ser solicitado pelo aluno no ato 

de sua matrícula no Centro Universitário Estácio da Bahia, devendo o mesmo apresentar fotocópia 

autenticada de toda a documentação necessária, protocolando seu pedido junto a Secretaria Virtual. 

§ 1º. Para fins de aproveitamento de estudos, serão analisados os seguintes itens: 

a) o conceito final obtido na(s) disciplina(s) pleiteada(s); 

b) a carga horária cursada por disciplina, que deverá ter pelo menos 75% (setenta e cinco por 

cento) de equivalência com a disciplina pleiteada; e 

c) o conteúdo programático de cada disciplina, que deverá ser compatível em pelo menos 75% 

(setenta e cinco por cento) com o conteúdo da disciplina pleiteada. 

§ 2º. Incumbir-se-á o professor da disciplina, com colaboração do Coordenador de Curso, de analisar os 

itens mencionados no § 1º deste artigo e emitir parecer final. 

 

CAPÍTULO IV 
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Art. 88. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o 

aproveitamento. 
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Art. 89. Independentemente dos demais resultados obtidos, será considerado reprovado na disciplina o 

aluno que não obtiver frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais 

atividades programadas, salvo nos programas de educação à distância. 

Parágrafo único. A verificação e o registro da frequência são de responsabilidade do professor, e seu 

controle, para o efeito do presente artigo, da Secretaria Geral de Cursos. 

Art. 90. Haverá em cada período, obrigatoriamente, as seguintes verificações de aprendizagem, 

conforme estabelecidas pela Diretoria de Ensino da Estácio: 

I - A AV1 compreenderá de um Trabalho Individual valendo 2,0 pontos + Prova individual valendo 

8,0 pontos. 

II - A AV2 das disciplinas integradas sem atividades estruturadas, terá o valor máximo obrigatório 

de 10 pontos; 

III - A AV2 das disciplinas integradas com atividades estruturadas, terá o valor máximo obrigatório 

de 8 pontos. Para a nota integral de 10 pontos, deverão ser atribuídos até 2 pontos de acordo com 

a execução da atividade estruturada realizada pelo aluno; 

IV - A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação prática, para sua pontuação da 

parte teórica, obedecerá à seguinte regra: 

a. se a disciplina teórico-prática não possuir atividade estruturada, aplica-se à avaliação 

teórica o disposto no item 2; 

b. se a disciplina teórico-prática possuir atividade estruturada, aplica-se à avaliação teórica 

o disposto no item 3. 

c. O resultado final da AV2 será a média aritmética entre: a nota da parte teórica, conforme 

disposto acima; e a nota da avaliação prática, que valerá até 10 pontos. 

2. À AV3, Prova Nacional Integrada, aplicam-se as regras da AV2; 

§ 1º. Incumbir-se-á o professor da elaboração, aplicação e julgamento das verificações de rendimento 

escolar concernentes à disciplina de sua responsabilidade. 
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§ 2º. O professor, a seu critério, ou a critério do Colegiado de Curso, poderá promover trabalhos, 

exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que podem ser computadas nas notas ou nos 

conceitos das verificações parciais, nos limites definidos pelo mesmo Colegiado. 

§ 3º. Os alunos que obtiverem extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado através dos 

instrumentos de avaliação específicos, aplicados por Banca Examinadora Especial, poderão cursar as 

disciplinas liberadas dos pré-requisitos e abreviar a duração dos seus estudos, após o referendo do 

CONSEPE, cumprindo um tempo de integralização menor, na forma da legislação em vigor.  

Art. 91. A avaliação do rendimento será expressa em grau numérico de zero (0) a dez (10) pontos, 

permitindo-se o fracionamento em décimos. 

§ 1º. Atribuir-se-á nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista, na data fixada, 

bem como àquele que nela se utilizar de meio fraudulento. 

§ 2º. Poderá ser concedida revisão da nota atribuída à verificação de aproveitamento, quando requerida 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua divulgação, devendo o aluno fazer o requerimento 

diretamente ao Professor da Disciplina, justificando a solicitação da revisão. 

§ 3º. O professor responsável pela revisão da nota poderá mantê-la ou alterá-la, devendo sempre fundamentar 

sua decisão. 

§ 4º. Não concordando com a decisão do professor, o aluno, desde que justifique, poderá solicitar na 

Secretaria Virtual a submissão do seu pedido de revisão à apreciação de dois outros professores da mesma 

área de conhecimento, devendo fazer uma solicitação formal, com pagamento de taxa referente ao processo 

de revisão. 

§ 5º. Cabe ao Coordenador do Curso indicar dois docentes da mesma área de conhecimento para reavaliar a 

prova e se ambos concordarem em alterar a nota, prevalecerá esta decisão, mas não havendo unanimidade, 

prevalecerá a nota atribuída pelo professor da disciplina que avaliou a prova. 
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§ 6º. As datas das verificações de aprendizagem e exames finais serão designadas pela Coordenação do Curso, 

dentro do período previsto no Calendário Acadêmico Anual. 

§ 7º. A revisão final da prova poderá ser requerida diretamente na Secretaria Virtual, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas após a sua divulgação, cabendo ao aluno justificar a alteração da nota requerida. 

Art. 92. Em cada disciplina, a média dos trabalhos escolares realizados durante o semestre formará a 

média de aproveitamento semestral. 

Art. 93. O aluno obterá aprovação nas disciplinas mediante a conquista de: 

I – Mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas previstas; 

II – Média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) nas avaliações parciais, computando-se a 

mesma como média final; e 

III – Média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) correspondente à média aritmética adquirida 

entre a média das avaliações parciais e a nota do exame final. 

Parágrafo único. O aluno que obtiver média final igual ou superior a 4,0 (quatro vírgula zero), mas 

inferior a 6,0 (seis vírgula zero) nas avaliações parciais, deverá prestar AVIII, de acordo com as condições 

previstas no Calendário Acadêmico Anual. 

Art. 94. Considerar-se-á reprovado o aluno que obtiver: 

I – média das AVI e AVII inferior a 4,0 (quatro vírgula zero), sendo que, neste caso não pode, 

inclusive, realizar prova AVIII; 

II – frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas da disciplina; e 

III – na disciplina, média final de verificação da aprendizagem inferior a 6,0 (seis vírgula zero). 

Parágrafo Único. Nos períodos de férias, como medida de recuperação, poderão ser ministrados cursos 

intensivos com os mesmos programas regulares, mediante exigências iguais de aprovação e de 

cumprimento de carga horária. 
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CAPÍTULO V 
DO REGIME DOMICILIAR 

Art. 95. O regime domiciliar é direito didático-pedagógico dos alunos, estabelecido na legislação em 

vigor, assegurando ao aluno o direito de realizar suas atividades escolares, em caso de afastamento, em 

seu domicílio. 

Art. 96. Terão direito ao regime domiciliar alunas gestantes e alunos que estejam em condições de 

saúde que não permitam sua frequência às atividades escolares, na proporção mínima exigida em lei, 

desde que as condições intelectuais e emocionais necessárias ao prosseguimento do processo de 

aprendizagem estejam preservadas, estabelecendo-se as seguintes orientações para o usufruto desse 

direito: 

I – Deverá o aluno comprovar sua condição de portador de afecção congênita ou adquirida, 

traumatismo ou outras situações mórbidas que impliquem incapacitação relativa para frequência 

aos trabalhos escolares, através de laudo médico; 

II – O laudo médico deverá conter o Código Internacional de Doenças (CID), o tempo de 

afastamento e a terapêutica instituída para o tratamento, além da assinatura e CRM do médico; 

III – As alunas gestantes, a partir do oitavo mês de gravidez, inclusive, e pelo período de 90 

(noventa) dias, têm direito ao acompanhamento de seu curso em domicílio;  

IV – Se o médico acompanhante, através de laudo médico, estabelecer de forma diversa e em 

qualquer fase da gestação, em razão de eventual gravidez de risco, respeitando-se a vida da 

gestante e o direito do nascituro, o prazo poderá ser estendido; e 

§ 1º. Para as disciplinas que tenham carga horária teórico/prática, ficará vigente o Regime Domiciliar, 

conforme Resolução do CONSEPE, nº 28, de 18/12/2006, apenas para as disciplinas exclusivamente 

teóricas. 

§ 2º. O aluno que se encontrar matriculado em disciplinas teórico/práticas deverá solicitar o 

trancamento da mesma, podendo, caso queira, solicitar nova matrícula em uma outra disciplina de 

carga horária apenas teórica, desde que não ultrapasse os 25% do semestre letivo.  
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§ 3°. Fica estabelecido que o aluno (a) em regime domiciliar não poderá ser matriculado em mais de 

cinco disciplinas por semestre. 

§ 4°. Do mesmo modo estabelece o presente regimento que não serão alvo de regime domiciliar, o 

trabalho de conclusão de curso e a monografia. 

§ 5°. Não haverá rematrícula em regime domiciliar em caso de pendências acadêmicas e financeiras, do 

semestre anterior.  

Art. 97. O período de afastamento, em sendo superior a 15 (quinze) dias, será determinado pelo laudo 

médico a ser apresentado na Secretaria Geral de Cursos, juntamente com o requerimento, até 72 

(setenta e duas) horas após a constatação da doença, pelo próprio aluno ou procurador legal. 

Art. 98. Nos períodos de férias, como medida de recuperação, poderão ser ministrados cursos intensivos 

com os mesmos programas regulares, mediante exigências iguais de aprovação e de cumprimento da 

carga horária. 

Art. 99. O registro da frequência escolar é feito diariamente pelo professor da disciplina nos diários de 

classe, e a cada unidade essas informações são registradas no Docente On-Line. 

Art. 100. A comunicação do rendimento acadêmico é feita através do Aluno On-Line, recurso pelo qual o 

próprio aluno acompanha sua frequência e notas obtidas. 

 

CAPÍTULO VI 
DOS ESTÁGIOS e MONOGRAFIAS 

Art. 101 O estágio supervisionado tem por objetivo oferecer ao aluno a oportunidade de aplicação 

prática dos conhecimentos auferidos nas diversas disciplinas que integram o currículo do curso de 

graduação oferecido.  
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Parágrafo único. Para a conclusão do curso, é obrigatória a integralização da carga horária total do 

estágio e apresentação de monografia ou TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) previsto no currículo do 

curso, aí podendo incluir-se as horas destinadas a planejamento, orientação paralela e avaliação das 

atividades. 

Art. 102. As atividades de estágio deverão ser desenvolvidas dentro das normas estabelecidas através 

de Regimento Internos próprios, aprovados pelo CONSEPE, devendo ser consideradas as características 

específicas de cada modalidade de Ensino. 

Art. 103. O estágio supervisionado é coordenado pelo coordenador do curso respectivo ou por um 

coordenador de estágio, que poderá nomear comissões responsáveis por área específica. 

Art. 104. Os estágios supervisionados constarão de atividades práticas, exercidas em situações reais de 

trabalho. 

Art. 105. Obrigatoriamente, cada Estágio Supervisionado atenderá aos seguintes pontos: 

I – Registro em fichário próprio, de trabalhos e experiências realizadas; 

II – Esclarecimento e informação aos interessados na utilização dos instrumentos e utensílios, 

sobre horários e condições para a realização de trabalhos e experiências; e 

III – Apresentação de um trabalho de conclusão de curso que poderá ser: monografia, artigo, 

projeto de intervenção, relatório de estágio supervisionado, projeto experimental ou outro 

proposto pelo Colegiado de Curso de acordo com o projeto pedagógico do curso, diretrizes 

curriculares e articulação com o projeto pedagógico institucional. 

Art. 106. O Estágio Supervisionado será dirigido por um Coordenador de Estágio, com experiência na 

área, designado pelo Coordenador de Curso. 

Art. 107. Para o curso em que for exigida à redação e apresentação de monografia ou trabalho curricular 

equivalente, as normas regulamentares específicas deverão ser aprovadas pelo CONSEPE. 
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TÍTULO VIII 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I 
DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 

 

Art. 108. O Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB manterá, em sua comunidade acadêmica, 

o clima de trabalho, respeito, cooperação e solidariedade, promovendo, pela conduta de seus membros, 

a realização dos seus objetivos e seguindo as normas condizentes com o respeito à dignidade da pessoa 

humana e profissional de todos e, de cada um em particular. 

Art. 109. O ato de matrícula acadêmica ou de investidura em cargo ou função docente e técnico-

administrativo importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem o Estácio 

FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do 

ensino, neste Regimento Interno, e, complementarmente, as baixadas pelos órgãos competentes, e às 

autoridades que delas emanam. 

Art. 110. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento Interno, o desatendimento ou 

transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

§ 1º. Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da infração, à vista dos 

seguintes elementos: 

a) Primariedade do infrator; 

b) Dolo ou culpa; 

c) Valor do bem moral, cultural, imaterial ou material atingido; e 

d) Grau de autoridade ofendida. 
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§ 2º. Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa. 

§ 3º. A aplicação de penalidade ao aluno ou ao docente, que implique no afastamento, temporário ou 

definitivo, das atividades acadêmicas, será precedida de inquérito administrativo, mandado instaurar 

pelo Reitor. 

§ 4º. Em caso de dano material ao patrimônio do Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia , 

além da sanção disciplinar aplicável, o infrator obrigar-se-á ao seu ressarcimento. 

 

CAPÍTULO II 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

Art. 111. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I – Advertência, oral e sigilosa, por:   

a) Transgressão de prazos regulamentais ou falta de comparecimento a atos escolares para os 

quais tenha sido convocado, salvo justificativa a critério do Coordenador de Curso; e 

b) Falta de comparecimento a atos e trabalhos escolares por mais de 08 (oito) dias 

consecutivos, sem causa justificada; 

II – Repreensão, por escrito, por reincidência nas faltas previstas no item I; 

III – Suspensão por: 

a) Não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de disciplina a seu cargo; 

b) Falta de acatamento às determinações das autoridades superiores do Centro Universitário 

Estácio da Bahia  baseada em Lei, Normativos Internos, nas disposições do Estatuto, deste 

Regimento Interno; e  

c) Desrespeito, em geral, a qualquer disposição explícita neste Regimento Interno. 

IV – Dispensa por: 

a) Reincidência na falta prevista na alínea “b” do item I, configurando-se esta como abandono 

de emprego, na forma da lei; 
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b) Afastamento superior a 01 (um) ano para exercício de atividades estranhas ao magistério, 

salvo em caso de funções públicas eletivas, ou em cargos de comissão da alta administração 

pública; e 

c) Incompetência cultural, incapacidade didática, desídia no desempenho das funções ou por 

atos incompatíveis com a moralidade e a dignidade da vida do Estácio FIB - Centro Universitário 

Estácio da Bahia . 

§ 1º. São competentes para a aplicação das penalidades: 

I – De advertência, o Coordenador de Curso; 

II – De repreensão, o Diretor do campus ou do Centro de Educação Tecnológica; 

III - De suspensão, o Pró-Reitor de Graduação; e 

IV – De dispensa, o Reitor, por proposta motivada pelo Pró-Reitor de Graduação.   

§ 2º. Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, cabe recurso, com efeito suspensivo, ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

Art. 112. Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I – Advertência; 

a) Por descortesia às autoridades constituídas, membros do Corpo Docente, Corpo Discente, e 

Corpo Técnico-Administrativo do Centro Universitário Estácio da Bahia  ou da Mantenedora; 

b) Por perturbação da ordem nas dependências do Centro Universitário Estácio da Bahia ; e 

c) Por prejuízo material do patrimônio colocado à disposição do Centro Universitário Estácio da 

Bahia, além da obrigatoriedade do ressarcimento dos danos. 

II – Repreensão; 

a) Na reincidência dos itens “a”, “b” e “c” do inciso I; e 
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b) Por ofensa ou agressão verbal a outro aluno ou funcionário do Centro Universitário Estácio 

da Bahia – Estácio FIB. 

III – Suspensão;  

a) Na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

b) Por aplicação de trotes a alunos novos, que importem em danos físicos ou morais, 

humilhação ou vexames pessoais; 

c) Por arrancar, inutilizar ou fazer qualquer inscrição em editais e avisos afixados pela 

administração; 

d) Por desobediência a este Regimento Interno ou a atos normativos baixados por Órgãos 

competentes;  

e) Por ofensa ao Reitor, Pró-Reitores, Diretores, Coordenadores, membros do Corpo Docente, 

membros do Corpo Técnico-Administrativo, membros do Corpo Discente ou a autoridades 

constituídas. 

f) A pena de suspensão implica na consignação de ausência do aluno durante o período em que 

perdurar a punição ficando, durante esse tempo, impedido de frequentar as dependências do 

Centro Universitário Estácio da Bahia  e participar de qualquer atividade acadêmica. 

IV – Desligamento: 

a) Por reincidência em qualquer dos itens do inciso anterior; 

b) Por ofensa grave ou agressão física ao Reitor, Pró-Reitores, Diretores, membros do Corpo 

Docente, membros do Corpo Técnico-Administrativo, membros do Corpo Discente ou a 

autoridades constituídas; 

c) Por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal; 

d) Por aliciamento ou incitação à deflagração de movimento que tenha por finalidade a 

paralisação das atividades escolares ou participação neste movimento; e 

e) Por participação em passeatas, desfiles, assembleias ou comícios que possam caracterizar 

calúnia, injúria ou difamação ao Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB, à 

Mantenedora, ao Reitor ou a suas autoridades constituídas. 
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§ 1º. São competentes para aplicação das penalidades.  

I – De advertência, o Coordenador de Curso; 

II - De repreensão, o Diretor de Faculdade ou Diretor do Centro de Educação Tecnológica; 

III – De suspensão, o Pró-Reitor de Graduação;  

IV – De  desligamento, o Reitor. 

§ 2º. A aplicação da sanção que implique em afastamento das atividades acadêmicas é precedida de 

inquérito no qual é assegurado o direito de defesa. 

§ 3º. Ao Reitor cabe determinar a abertura de inquérito e constituição de uma Comissão de Inquérito 

que deverá ser formada por, no mínimo, 03 (três) professores por ele designados. 

§ 4º. O prazo para conclusão do inquérito é de no máximo 30 (trinta) dias, para apresentação de defesa, 

de 10 (dez) dias e para apresentação de recurso, 05 (cinco) dias, a partir do conhecimento do inquérito. 

Art. 113. O registro da penalidade aplicada será feito em documento próprio, não constando do 

histórico escolar, porém sendo arquivado na pasta do aluno. 

Parágrafo único. Não havendo reincidência, no prazo de 1 (um) ano, será excluído da pasta do aluno o 

registro das penalidades que trata esse artigo. 

Art. 114. O aluno cujo comportamento estiver sendo objeto de inquérito, ou que tiver interposto 

recurso, bem como o que estiver cumprido alguma penalidade, pode ter indeferido seu pedido de 

transferência ou trancamento de matrícula durante esse tempo. 

 

CAPÍTULO IV 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 115. Os membros do Corpo Técnico-Administrativo estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares, além das previstas na Legislação Trabalhista:  
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I - advertência, oral e sigilosa, por negligência no exercício da função;  

II - repreensão, por escrito, por falta de cumprimento dos deveres previstos neste Regimento;  

III - suspensão, com perda de remuneração, no caso de revestir-se de dolo ou culpa, a falta de 

cumprimento dos deveres, bem como na reincidência em falta já punida com repreensão;  

IV - dispensa por:  

a) desídia no desempenho das atribuições outorgadas;  

b) prática de ato incompatível com a moral e os bons costumes;  

c) reincidência nas faltas previstas no inciso III deste artigo. 

 

Seção I 

Das Ações Disciplinares Corretivas 

Art. 116. As Advertências são penalidade de caráter brando, que consistem em alertar ao funcionário 

por falta disciplinar cometida. Caracteriza-se mais como um alerta que propriamente como punição por 

falta leve, não resultando em perda do direito à remuneração. 

Art. 117. A Suspensão é uma penalidade de caráter mais rigoroso, pois implica no afastamento do 

funcionário de sua atividade por um período determinado, nunca superior a 30 dias consecutivos. No 

período da suspensão o funcionário deixa de perceber os salários a ele correspondente. 

Art. 118. As faltas disciplinares mais comuns são as decorrentes de: 

I - Ato de Improbidade: abusos cometidos durante movimentos grevistas, falta de retidão ou 

honradez no modo de se conduzir na vida. Ex.: desonestidade, má fé, dentro ou fora da empresa; 

II - Má conduta ou mau procedimento: atos que ferem a moral e os bons costumes, atos rudes, 

que ofendem a dignidade - dentro ou fora da empresa;  



     
                                                                                                      

62 

III - Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando 

constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao 

serviço;  

IV - Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da 

execução da pena; 

V - Desídia no desempenho das respectivas funções: repetição de pequenas faltas leves, que vão 

se acumulando até culminar com a dispensa do empregado; 

VI - Embriaguez habitual ou em serviço: a legislação não faz distinção quanto a origem da 

embriaguez, se por álcool ou outras substâncias tóxicas ou entorpecentes. 

VII - Violação de segredo da empresa: Segredos de Fábrica: relativos às fórmulas; Segredos de 

negócios: relativos a transações efetuadas pela empresa, seus credores ou devedores, sua 

situação financeira, etc; 

VIII - Ato de indisciplina: violação de ordem de caráter geral, contida em circulares, instruções, 

avisos, etc; 

IX - Ato de Insubordinação: violação ao dever de obediência, relativa a ordem específica veiculada 

direta e pessoalmente ao empregado pelo empregador ou seu preposto; 

X - Abandono de Emprego: configura-se também abandono de emprego quando o trabalhador não 

retornar ao serviço, no prazo de 30 dias, após a cessação do benefício previdenciário, nem 

justificar o motivo de não o fazer; 

XI - Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas 

físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Dentro da 

empresa contra qualquer pessoa: empregados, visitantes, etc. Fora da empresa: somente contra o 

empregador e seus superiores hierárquicos; 

XII - Ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e 

superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem; 

XIII - Prática constante de jogos de azar (jogo de azar é aquele em que o ganho e a perda 

dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Ex.: jogo do bicho, roleta, etc.); 
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XIV - Prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à 

segurança nacional, neste caso o afastamento do empregado é solicitado pela autoridade 

competente. A empresa efetua o pagamento dos primeiros 90 (noventa) dias e, ao mesmo tempo, 

dá ciência à Procuradoria Regional; 

XV - Declaração falsa ou uso indevido do Vale-Transporte (decreto 95.247/87); e 

XVI - Recusa injustificada em: 

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho, 

inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; 

b) deixar de usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido pelo empregador; 

c) não se submeter aos exames médicos previstos nas Normas de Regulamentadoras (NR’s); e 

d) não colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras. (Portaria 3.214 - 

NR 1 -Sbitem 1.8.1). 

Parágrafo único. Ao Jovem Aprendiz, na hipótese de reiteradas ausências injustificadas no cumprimento 

do dever ou de falta de razoável aproveitamento, poderão ser aplicada ações disciplinares conforme 

estabelecido no Decreto-Lei 8.622/46, art 8º e art. 432, § 2º. 

 

Seção II 

Das Ações Disciplinares Punitivas 

Art. 119. A rescisão de contrato de trabalho por justa causa pode ser aplicada ao funcionário que 

incorrer nos mesmos erros, ou seja, cometer mais de uma vez faltas consideradas de natureza leve, 

ensejando a caracterização dessas faltas como graves. 

Art. 120. A aplicação das Ações Disciplinares são de competência das Chefias Imediatas, com a 

aprovação das Superintendências a elas ligadas, ressalvada a de dispensa ou rescisão contratual, de 

competência das Pró-Reitorias. 



     
                                                                                                      

64 

§ 1º. Para aplicação de advertência ou suspensão, antes de qualquer decisão, o superior imediato deve 

apurar, detalhadamente, a procedência da falta cometida pelo empregado.  

§ 2º. As ações disciplinares devem ser fixadas em relação à intensidade da falta cometida e serem justas, 

no sentido de serem iguais às aplicadas a outros empregados em circunstâncias semelhantes. 

Art. 121. Qualquer concessão da empresa nesta norma somente será válida na vigência do ordenamento 

legal que prevê tal concessão, ou durante a vigência de acordo coletivo, acordo individual escrito ou 

dissídio coletivo com trânsito em julgado de decisão. 

 

TÍTULO IX 
DOS GRAUS, DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS HONORÍFICOS 

 

Art. 122. O Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB conferirá:  

I - grau e diploma de graduação em nível superior;  

II - grau de diploma de mestre e doutor;  

III - diploma de professor "Honoris Causa"; 

IV - título de professor emérito;  

V - medalha de Mérito Universitário;  

VI - certificado de cursos de especialização, aperfeiçoamento ou extensão; e  

VII - certificado do aproveitamento em disciplinas isoladas.  

Art. 123. A colação de grau será realizada em sessão solene, em data e horário definidos pela Secretaria 

Geral de Cursos – SGC, com aprovação do CONSEPE. 

§ 1º. O graduado, ao colar grau, prestará juramento, prometendo concorrer para o desenvolvimento do 

País, observando os postulados da Ética Profissional, elevando o nome do Centro Universitário Estácio 

da Bahia. 



     
                                                                                                      

65 

§ 3º. Serão apostilados, no verso do Diploma, as habilitações do curso em que se gradue o aluno. 

§ 4º. Poderá ser conferido o grau ao aluno que legitimamente estiver impedido de fazê-lo em sessão 

solene, através do seu procurador. 

Art. 124. Os alunos que participarem do Programa de Monitoria receberão seus certificados mediante 

entrega de relatório.  

§ 2º. Serão Concedidos Certificados aos professores que participarem:  

a) do Programa de Monitoria mediante a entrega do Projeto de Monitoria; 

b) da Semana Pedagógica, como palestrante. 

Art. 125. O Centro Universitário Estácio da Bahia concederá, também, Títulos Honoríficos, a 

personalidades, de vida social pública ou privada, que contribuam de forma destacada para o seu 

desenvolvimento e/ou progresso sócio educacional. 

§ 1º. A solicitação para concessão de Títulos Honoríficos poderá ser feita por qualquer membro do corpo 

docente, discente, técnico-administrativo, mediante apresentação, à Reitoria, na forma de 

requerimento, do fato que trata esse artigo. 

§ 2º. A concessão de Títulos Honoríficos será exercida pela Reitoria, após aprovação dos Conselhos 

Superiores. 

 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 126. Incumbe aos corpos docente, discente e técnico-administrativo a fiel observância dos preceitos 

exigidos para a boa ordem e dignidade do Centro Universitário. 
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Art. 127. Os procedimentos disciplinares obedecerão aos princípios da publicidade, da ampla defesa e 

do direito ao contraditório, observadas as disposições previstas em regulamento próprio. 

Art. 128. Os ocupantes de cargos de Direção da Administração Superior e da Administração Acadêmica, 

bem como o pessoal docente e técnico-administrativo devem abster-se de promover ou autorizar, no 

exercício de suas atividades, manifestações de caráter político-partidário. 

Art. 129. O Centro Universitário articular-se-á com Instituições nacionais, estrangeiras e internacionais 

para a realização de cooperação técnica, científica e cultural, para o intercâmbio de professores e alunos 

e de outros relacionados com os seus objetivos e funções. 

Art. 130. O presente Regimento somente poderá ser reformado ou alterado por proposta de iniciativa 

da Reitoria, de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Universitário ou da Mantenedora, no que for 

de sua competência, o estatuto com vigência após aprovação pelo órgão competente do Sistema 

Federal de Educação. 

Parágrafo único. O quorum mínimo para aprovação será de 2/3 dos membros do Conselho Universitário. 

Art. 131. O presente Estatuto entrará em vigor, após sua aprovação, pelos órgãos competentes do 

Sistema Federal de Educação, revogadas as disposições em contrário. 

Parágrafo único. Em caso de dissolução, o patrimônio terá sua disposição definida na forma do Estatuto 

da Mantenedora. 

Art. 132. Nenhum docente ou discente, nem qualquer representante da comunidade, salvo nos casos 

previstos neste Regimento Interno, poderá fazer parte de mais de um Colegiado da Administração 

Superior do Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB. 

Art. 133. Nos casos de exercício simultâneo de mais de uma função na estrutura institucional, o 

representante terá direito a um voto e apenas um, no Colegiado. 
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Art. 134. Os Colegiados e demais órgãos, dos vários níveis da Administração, poderão criar comissões 

especiais ou grupos de trabalho, transitórios ou permanentes, para estudo de problemas específicos ou 

para a coordenação de determinados programas ou setores de atividades. 

Parágrafo único. Nenhum desses colegiados, suas câmaras ou comissões e grupos de trabalho, previstos 

no caput deste artigo, poderão deliberar senão com a presença de 2/3 (dois terços) dos seus membros. 

Art. 135. Os casos omissos serão apreciados pelo Conselho Superior Universitário e homologados pela 

Entidade Mantenedora. 

Art. 136. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior 

Universitário. 
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