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ESTATUTO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASILIA 

 
TÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, DOS PRINCÍPIOS, DOS OBJETIVOS E DAS FINALIDADES 
 

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO 

 
Art.1º - O CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA, entidade doravante denominada 
ESTÁCIO BRASILIA, tendo limite territorial de atuação circunscrito ao Distrito Federal, de 
acordo com o que preconiza a EC 01/69 e o art. 32 CF/88 -  que tratam da indivisibilidade do 
DF,  com sede à CSG - 09 lotes - 11/12 - 15/16 CEP: 72035-509 - Taguatinga DF, região 
administrativa III, é uma instituição particular de ensino superior, credenciada pela Portaria 
MEC 292, de 15.02.2001 -  DOU  Nº  35-E,  de  19.02.2001, Seção  1,  mantida  pelo  Instituto  
de  Ensino  Superior  Social  e  Tecnológico - IESST,  com  fins lucrativos, com Estatuto 
Registrado sob nº PJ 1.370, do Livro ALE, em 23.11.2001, microfilmado sob  nº  381.744,  do  
Cartório  do  Núcleo  Bandeirante  do  1º  Ofício  de  Notas,  Registro  Civil  e Protestos, Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas, Avenida Central, Área Especial 12, Bloco K, Núcleo 
Bandeirante - DF, CNPJ sob nº 03.316.456/0001-53, localizado no endereço CSG 09 lotes 
15/16 – Pistão  Sul  -  Taguatinga  -  Distrito  Federal,  CEP:  72035-509,  telefones  (061)  3038-
9700  e  tem  como  finalidade  precípua  disseminar por  todos  os  meios,  o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 
Art. 2o A ESTÁCIO BRASILIA goza de autonomia administrativa, financeira, didático-científica e 
disciplinar, na forma da Legislação Federal, deste Estatuto, do Regimento Interno e, no que 
couber, dos ordenamentos da Mantenedora. 
 
§1o A autonomia administrativa compreende a competência para: 
 
I - elaborar e reformular o presente Estatuto e o Regimento Interno da ESTÁCIO BRASILIA, 
para apreciação pela Mantenedora, no que for de sua competência que encaminhará o 
Estatuto ao órgão competente do Sistema Federal de Educação para a aprovação; 
 
II - aprovar a regulamentação de seus órgãos e serviços; 
 
III - dispor sobre o pessoal docente e técnico-administrativo, quanto ao provimento, 
estabelecendo direitos e deveres com vistas ao desempenho das suas funções e 
competências; e 
 
IV - fixar e definir os objetivos da administração, acompanhar as avaliações de 
desenvolvimento dos seus serviços e assegurar a manutenção dos bens e do patrimônio. 
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§2o A autonomia financeira compreende a competência para: 
 
I - administrar o patrimônio da Mantenedora colocado a seu serviço e dele dispor nos limites 
por ela fixados; 
 
II - aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação financeira mediante 
convênios com entidades nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, de acordo com a 
legislação vigente, ouvida a Mantenedora; e 
 
III - elaborar e executar o orçamento anual, submetendo-o à aprovação da Mantenedora. 
 
§3o A autonomia didático-científica compreende a competência para: 
 
I - estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão; 
 
II - criar, organizar, modificar e extinguir cursos, segundo as exigências da realidade sócio-
econômica, obedecendo a legislação em vigor; 
 
III - organizar, reformular e aprovar os currículos de seus cursos; 
 
IV - estabelecer o seu regime escolar e didático; e 
 
V - fixar critérios para seleção, admissão, promoção e habilitação dos alunos. 
 
§4o A autonomia disciplinar compreende a competência para: 
 
I - estabelecer normas disciplinares visando o relacionamento solidário da comunidade 
acadêmica; e 
 
II - fixar o regime de sanções disciplinares e aplicá-las. 
 
Art. 3o Além do presente Estatuto, que engloba as definições e formulações básicas, a 
organização e o funcionamento da ESTÁCIO BRASILIA reger-se-ão pelas disposições 
constantes dos seguintes documentos legais: 
 
I - o Regimento Interno, que regulará, a partir do Estatuto, todos os aspectos gerais inerentes 
ao ESTÁCIO BRASILIA; e 
 
II - os regulamentos específicos de cada setor. 
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CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 
 
Art. 4º São princípios da organização da ESTÁCIO BRASILIA: 
 
I - a preservação da liberdade de pensamento, de ensino, da pesquisa e da divulgação da 
cultura e da arte, com ênfase aos direitos fundamentais do homem; 
 
II - o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
 
III - a garantia do padrão de qualidade e valorização do profissional da educação; 
 
IV - a unidade de patrimônio e administração; 
 
V – a estrutura orgânica com base em cursos, vinculados à administração superior; 
 
VI - a unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de meios para 
fins idênticos ou equivalentes; 
 
VII - a racionalização de organização com plena utilização dos recursos materiais e humanos; 
 
VIII - a universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais do conhecimento 
humano, estudados em si mesmos ou em razão de ulteriores aplicações a uma ou mais áreas 
técnico-profissionais; e 
 
IX - a flexibilidade de métodos e critérios, com vistas ao melhor aproveitamento das 
diferenças individuais dos alunos, das peculiaridades locais e regionais e das possibilidades de 
combinações de conhecimento para novos cursos e programas de pesquisa. 

 
CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 5º Com o propósito de preservar, elaborar, desenvolver e transmitir o saber em suas 
várias formas de conhecimento puro e aplicado, o Centro se propõe a: 
 
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; 
 
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, tornando-os aptos para 
inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira e colaborar na sua formação contínua; 
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III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive; 
 
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; 
 
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
 
VI – estimular o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular, os nacionais 
e regionais prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 
de reciprocidade; e 
 
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa cientifica e tecnológica geradas na 
Instituição. 
 
Parágrafo único. Para alcançar esses objetivos, a ESTÁCIO BRASILIA desenvolverá esforços no 
sentido de: 
 
I - participar do processo de desenvolvimento do País, promovendo a educação, a ciência e a 
cultura, mediante a formação, em nível de excelência, de profissionais nos diferentes campos 
do conhecimento, do aperfeiçoamento e da especialização de professores e pesquisadores; 
 
II - fomentar a regionalização de sua atuação, através do oferecimento de atividades em áreas 
de ensino e pesquisa, no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de assegurar melhor 
integração do homem na sociedade em que vive, proporcionando-lhe o instrumento 
adequado para entender e participar da resolução de seus problemas, de acordo com as 
exigências do meio sócio-econômico; e 
 
III - oferecer à comunidade alternativas de formação permanente e contínua, com apoio em 
cursos de informação científica, tecnológica, cultural e artística, na elaboração de projetos de 
alcance social e na prestação de serviços. 
 

TÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁCIO BRASILIA 

 
CAPÍTULO I 
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DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 
Art. 6º A ESTÁCIO BRASILIA, para os efeitos de sua administração, conta com órgãos 
normativos, consultivos, deliberativos, executivos e suplementares. 
 
§1º São Órgãos Normativos, Consultivos e Deliberativos da ESTÁCIO BRASILIA: 
 
I - Conselho Universitário; 
 
II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 
III - Colegiados de Curso. 
 
§2º São Órgãos Executivos da ESTÁCIO BRASILIA: 
 
I - Reitoria; e 
 
II - Pró-Reitorias. 
 

Seção I 
Do Conselho Universitário – CONSUNI 

 
Art. 7º O Conselho Universitário – CONSUNI, órgão máximo de natureza normativa, 
consultiva, deliberativa da ESTÁCIO BRASILIA 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 – 3 (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 – 1 (um) representante do Corpo Docente de Pós-graduação, escolhido por seus pares em 
lista tríplice, pelo Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa; 
 
VII – 1 (um) representante da Mantenedora, escolhido pela mesma; 
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VIII – 1 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo, escolhido pelo Reitor; 
 
IX – 3 (três) representantes Discente (Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico) indicados pelo 
Diretório Acadêmico dos Estudantes em lista tríplice, designados pelo Pró-Reitor de 
Graduação; e 
 
X – 1 (um) representante da Comunidade, escolhido pelo Reitor. 
 
Parágrafo único. O Conselho 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. 8º Ao Conselho Universitário compete: 
 
I – Zelar pelo alcance dos objetivos institucionais da ESTÁCIO BRASILIA, 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 da ESTÁCIO BRASILIA; 
 
III – Propor, para referendo da Mantenedora, a política de recursos humanos da ESTÁCIO 
BRASILIA, através de um Plano de Carreiras e Salários, no âmbito de sua competência; 
 
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 da ESTÁCIO BRASILIA; 
 
VI – Sancionar, para referendo da Mantenedora, a proposta orçamentária da ESTÁCIO 
BRASILIA, 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; 
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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 da ESTÁCIO BRASILIA 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 da ESTÁCIO BRASILIA; 
 
XV – Referendar, no âmbito de sua competência, os atos da Reitoria, praticados na forma ad 
referendum; 
 
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; 
 
XVII – Outorgar títulos honoríficos ou de benemerência; e 
 
XVIII – Desempenhar outras competências a ele atribuídas pela Lei, por este Estatuto e pelo 
Regimento Interno. 
 

Seção II 
Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 

 
Art. 9º 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 da ESTÁCIO BRASILIA, é constituído por: 
 
I – Reitor, seu Presidente; 
 
II – Pró-Reitor de Graduação; 
 
III – Pró-Reitor de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão; 
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IV – Pró-Reitor de Administração e Finanças; 
 
V – 1 (um) Coordenador de Graduação Bacharelado/Licenciatura, designado pelo Reitor; 
 
VI – 1 (um) Coordenador de Graduação Tecnológica, designado pelo Reitor; 
 
VII – 1 (um) Coordenador de Pós-graduação, designado pelo Reitor; 
 
VIII – 3 (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 1 (um) ano; 
 
IX – 1 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo, escolhido pelo Reitor; 
 
X – 3 (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 1 (um) ano; 
 
XI – 1 (um) representante da Mantenedora, escolhido pela mesma; e 
 
XII – 1 (um) representante da Comunidade, escolhido pelo Reitor. 
Parágrafo único.  As nomeações de que tratam os incisos VI, VII, VIII, X e XIII terão os seus 
mandatos com duração de 2 (dois) anos, podendo ser renovados.  
 
Art. 10º 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; 
 
II – Acompanhar a execução da política educacional da ESTÁCIO BRASILIA 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 da ESTÁCIO BRASILIA em programas que importem em 
cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras; 
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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 da ESTÁCIO BRASILIA; 
 
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 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 afetas. 
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Seção III 
Da CPA – Comissão Própria de Avaliação 

 
Art. 11. A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui 
Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e autonomia em 
relação aos Órgãos Colegiados e demais órgãos existentes na ESTÁCIO BRASILIA para executar 
suas atividades. 
 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 
Seção I 

Da Coordenação dos Cursos 
 
Art. 12. A Coordenação dos Cursos de Graduação, órgão da administração Acadêmica, terá 
por função o planejamento, o acompanhamento, o controle e a avaliação das atividades de 
ensino do respectivo curso. 
 
Art. 13. As coordenações de cursos de graduação e de pós-graduação serão exercidas por um 
Coordenador designado pelo Reitor, homologado pela Mantenedora. 
 
Art. 14. O Regimento Interno disciplinará os demais aspectos relativos às Coordenações dos 
Cursos. 
 
§1º O Núcleo Docente Estruturante – NDE constitui-se pelo grupo de docentes, com 
atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 
 
§2º O Núcleo Docente Estruturante – NDE se constitui por membros do corpo docente do 
curso, que exercem liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de 
conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas 
como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 
 
§3º O Núcleo Docente Estruturante – NDE será regido por regulamento próprio. 
 

Subseção I 
Dos Colegiados de Cursos 

 
Art. 15. Os Colegiados de Curso estão vinculados à Coordenação de Curso e terão sua 
constituição e suas competências aprovadas pelos Conselhos Superiores e definidas no 
Regimento Interno da ESTÁCIO BRASILIA. 
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Seção II 
Dos Campi 

 
Art. 16. A ESTÁCIO BRASILIA poderá manter unidades de ensino, pesquisa e extensão 
reunidas em campi, no Distrito Federal, de forma a atender sua vocação regional, conforme 
seu Estatuto. 
 

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 
CAPÍTULO I 

DOS CURSOS 
 
Art. 17.  A ESTÁCIO BRASILIA ministrará as seguintes modalidades de cursos: 
 
I - graduação; 
 
II - pós-graduação; 
 
III - de extensão e outros; e 
 
IV - e em outras modalidades permitidas na legislação. 
 
Art. 18. Os cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológico) terão por finalidade 
habilitar o estudante para a obtenção de graus acadêmicos ou profissionais. 
 
Art. 19. Os cursos de graduação estarão abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido aprovados em processo seletivo classificatório de 
admissão a ESTÁCIO BRASILIA, nos limites das vagas oferecidas. 
 
Art. 20. Os cursos de Pós-Graduação lato sensu destinam-se aos diplomados de cursos 
superiores, tendo como objetivo, preparar especialistas em setores específicos de estudos, ou 
de atualizar conhecimentos e técnicas de trabalho. 
 
Art. 21. Os cursos de Extensão objetivam difundir e atualizar conhecimentos e técnicas de 
trabalho para elevar a eficiência e os padrões culturais da comunidade. 
 
Art. 22. O currículo de cada curso abrangerá uma seqüência ordenada de disciplinas, 
hierarquizadas por meio de pré-requisitos, cuja integralização dará direito ao correspondente 
diploma ou certificado. 
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Parágrafo único. O controle da integralização curricular será feito pelo sistema de créditos e 
pelo regime de matrícula por disciplina semestral, na forma prevista no Regimento Interno. 
 
Art. 23. Os currículos dos cursos correspondentes a profissões reguladas em lei serão 
estruturados com base nas diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação. 
 
Art. 24. Nos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, a avaliação do rendimento 
escolar será feita por disciplina abrangendo sempre os aspectos de assiduidade e eficiência 
nos estudos, ambos eliminatórios por si mesmos, nos termos da legislação em vigor. 
 

CAPÍTULO II 
DA PESQUISA 

 
Art. 25. A pesquisa na ESTÁCIO BRASILIA exerce caráter investigativo, voltada para a busca de 
novos conhecimentos técnico-científicos, indispensáveis a uma sólida formação de grau 
superior. 
 
Art. 26. Os projetos de pesquisa podem ser realizados em parcerias ou apoiados por outras 
instituições públicas ou privadas. 
 

CAPÍTULO III 
DA EXTENSÃO 

 
Art. 27. A ESTÁCIO BRASILIA participará do desenvolvimento da comunidade através das 
atividades de extensão. 
 
Art. 28. A extensão poderá alcançar o âmbito de toda a coletividade ou dirigir-se a pessoas e 
Instituições públicas ou privadas, no cumprimento de planos específicos. 
 

TÍTULO IV 
DO REGIME ESCOLAR E DIDÁTICO 

 
CAPÍTULO I 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
 
Art. 29.  O ano letivo regular, independentemente do ano civil, abrange, no mínimo, 200 
(duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em 2 (dois) períodos letivos 
regulares, cada um com, no mínimo 100 (cem) dias, excluído o tempo reservados aos exames 
finais.  
 

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

 
Art. 30. O ingresso nos cursos é feito mediante processo seletivo classificatório de admissão a 
ESTÁCIO BRASILIA, regulamentado pelo Regimento Interno, nos termos da legislação em 
vigor. 
 
§1º Podem ser admitidos, em substituição ao processo seletivo dos cursos de graduação da 
ESTÁCIO BRASILIA, à matrícula inicial os candidatos que tenham participado do Exame 
Nacional de Ensino Médio - ENEM ou qualquer outra sistemática de avaliação realizada pelo 
MEC, desde que a presente substituição tenha sido aprovada pelos Conselhos Superiores, na 
forma e no conteúdo estabelecidos pelos mesmos. 
 
§2º O ingresso de candidatos portadores de diploma de curso superior ou transferidos de 
outras Instituições de Ensino pode ser efetuado, desde que sejam observados os critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Superiores e o limite de vagas de cada curso. 
 
Art. 31. Ao aluno é facultado requerer transferência para outra Instituição de Ensino Superior, 
desde que cumpridas as exigências previstas no Regimento Interno e na Legislação em vigor. 
 
Parágrafo único. É admitida, em atenção ao Regimento Interno da ESTÁCIO BRASILIA e aos 
critérios definidos pelos Conselhos Superiores, a solicitação de transferência interna entre os 
cursos. 
 
Art. 32. O trancamento de matrícula, respeitado o período determinado no Calendário 
Acadêmico, pode ser feito pelo prazo máximo previsto no Regimento Interno, respeitado o 
prazo de integralização do curso. 
 
Art. 33. A ESTÁCIO BRASILIA adota a periodicidade semestral e trimestral, mas pode adotar 
qualquer outra, em conformidade com o Regimento Interno e por deliberação dos Conselhos 
Superiores. 
 
Art. 34. O aproveitamento de estudos estará pautado pelas regras estabelecidas no 
Regimento Interno, cabendo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE a 
interpretação, a integração e a aplicação das mesmas. 
 
Art. 35. O cancelamento de matrícula é admitido a pedido do aluno ou por ato da ESTÁCIO 
BRASILIA, na forma do Regimento Interno. 
 

TÍTULO V 
DA COMUNIDADE DO ESTÁCIO BRASILIA 
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CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 36. A Comunidade da ESTÁCIO BRASILIA é composta pelos corpos docente, discente e 
técnico-administrativo. 
 

Seção I 
Do Corpo Docente 

 
Art. 37. O corpo docente é constituído de professores, devidamente qualificados, e assumem 
o compromisso de respeitar os princípios e valores explícitos neste Estatuto e no Regimento 
Interno. 
 
Art. 38. Os membros do corpo docente serão selecionados e indicados pelo Conselho de 
Coordenação da respectiva área, e o resultado da seleção enviado à Vice-Reitoria respectiva, 
para análise e encaminhados à Mantenedora para admissão, nos termos da legislação 
trabalhista em vigor. 
 
Art. 39. As formas de ingresso, promoção e atribuições específicas de cada categoria do corpo 
docente e seu escalonamento são previstas no Plano de Carreira Docente e no Regimento 
Interno. 
 
Art. 40. A admissão e a dispensa de docentes, obedecida à legislação trabalhista em vigor, 
será de competência da Mantenedora. 
 

Seção II 
Do Corpo Discente e da Representação Estudantil 

 
Art. 41. Constituem o corpo discente da ESTÁCIO BRASILIA os alunos regularmente 
matriculados. 
 
Art. 42. O ato de matrícula importa em compromisso formal de respeito a este Estatuto, ao 
Regimento Interno e às normas baixadas pelos órgãos competentes, constituindo falta punível 
o seu descumprimento. 
Parágrafo único. Ao aluno é disponibilizado, na internet, o Manual do Aluno, guia para as 
atividades acadêmicas, com informações a respeito da instituição, seu sistema de avaliação e 
procedimentos acadêmicos. 
 
Art. 43. É obrigatória a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas 
letivas para aprovação discente nas disciplinas. 
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Art. 44. O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos Órgãos Colegiados 
da Administração Superior, na forma deste Estatuto e do Regimento Interno. 
 
Art. 45. Os alunos regularmente matriculados poderão organizar Diretórios e Diretório Central 
de Estudantes, obedecendo ao estabelecido pelo Regimento Interno e nos termos da 
legislação em vigor.   
 

Seção III 
Do Corpo Técnico-Administrativo 

 
Art. 46. O corpo técnico-administrativo, de acordo com o Plano de Carreira da categoria, é 
selecionado pela ESTÁCIO BRASILIA, e contratado pela Mantenedora, de acordo com as 
normas da Consolidação das Leis Trabalhistas. 
 
Art. 47. Cabe aos órgãos de Gestão da ESTÁCIO BRASILIA, no âmbito de suas competências, a 
supervisão das atividades técnico-administrativas. 
 
Art. 48. A admissão e a dispensa do corpo técnico-administrativo, obedecida à legislação 
trabalhista em vigor, ficam a exclusivo critério da Mantenedora, na qualidade de 
empregadora. 
 

TÍTULO VI 
DA MANTENEDORA 

 
Art. 49. Compete à Mantenedora, respeitados os limites da lei emanada do Sistema Federal 
de Ensino e deste Estatuto: 
 
I - ser responsável pela ESTÁCIO BRASILIA perante as autoridades públicas e o público em 
geral, cuidando em tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento; 
 
II - respeitar a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente; 
 
III - respeitar a autoridade própria dos órgãos deliberativos e consultivos da ESTÁCIO 
BRASILIA; 
 
IV - respeitar a autonomia e o planejamento financeiro da ESTÁCIO BRASILIA, por ela 
previamente aprovado; 
 
V - aprovar, em última instância, as indicações para a admissão e demissão de pessoal docente 
e técnico-administrativo; 
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VI - prover a ESTÁCIO BRASILIA de recursos financeiros necessários ao cumprimento de seus 
objetivos; 
 
VII - criar condições para estabelecimento de convênios que favoreçam as atividades de 
ensino pesquisa e extensão; 
 
VIII - vetar decisões do Conselho Universitário que impliquem ônus por ela não autorizados; e 
 
IX - escolher e nomear o Reitor. 
 
Art. 50. A nomeação do Reitor é de competência da Mantenedora, definida em Portaria de 
Nomeação específica. 
 
§1º O prazo do mandato dos dirigentes é de até dois anos, conforme determinado em 
Portaria de Nomeação. 
 
§2º A eventual recondução dos dirigentes será definida pela mantenedora em Portaria de 
Nomeação. 
 

TÍTULO VII 
DA OUVIDORIA 

 
Art. 51. Fica instituída a Ouvidoria da ESTÁCIO BRASILIA, com o fim de servir de canal de 
sugestões, opiniões, reclamações e denúncias, visando garantir os princípios da ética, da 
responsabilidade e da transparência. 
 
§1º A Ouvidoria será presidida pelo Ouvidor, eleito de forma direta por todos os segmentos da 
ESTÁCIO BRASILIA. 
 
§2º O Ouvidor não perceberá remuneração adicional em função do cargo e terá mandato de 2 
anos, podendo ser reconduzido. 
 

TÍTULO VIII 
DO PATRIMÔNIO, SUA UTILIZAÇÃO E DO REGIME FINANCEIRO 

 
Art. 52. O exercício do ano financeiro coincide com o ano civil. 
 
Art. 53. O patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço da ESTÁCIO BRASILIA, é por está 
administrado de pleno direito, nos limites da lei, deste Estatuto e das normas da 
Mantenedora. 
 
Art. 54. Os recursos financeiros, de que dispõe a ESTÁCIO BRASILIA, são provenientes de: 
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I - mensalidades, taxas e emolumentos; 
 
II - aceitação de legado, doações e heranças; 
 
III - dotações financeiras da mantenedora; 
 
IV - renda de atividade de prestação de serviços; 
 
V - subvenções, auxílios, contribuições, verbas atribuídas a ela por entidades públicas ou 
privadas; 
 
VI - renda de aplicação de bens e valores patrimoniais; 
 
VII - rendas eventuais de qualquer natureza; e 
 
VIII - receitas decorrentes do registro de direitos e de patentes, obedecidas a legislação em 
vigor e as normas estabelecidas pela Mantenedora. 
 

TÍTULO IX 
DOS GRAUS, DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS HONORÍFICOS 

 
Art. 55. A ESTÁCIO BRASILIA concederá Diplomas aos que concluírem cursos de graduação, de 
pós-graduação, após colação de grau em sessão solene e pública e, certificados, aos que 
concluírem os demais Cursos de Especialização e de Extensão. 
 
Art. 56. A ESTÁCIO BRASILIA concederá, também, Títulos Honoríficos, na forma preceituada 
pelo Regimento Interno. 
 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 57. Incumbe aos corpos docente, discente e técnico-administrativo a fiel observância dos 
preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da ESTÁCIO BRASILIA. 
 
Art. 58. Os procedimentos disciplinares obedecerão aos princípios da publicidade, da ampla 
defesa e do direito ao contraditório, observadas as disposições previstas em regulamento 
próprio.  
 
Art. 59. A ESTÁCIO BRASILIA articular-se-á com Instituições nacionais, estrangeiras e 
internacionais para a realização de cooperação técnica, científica e cultural, para o 



 

 20 

intercâmbio de professores e alunos e de outros relacionados com os seus objetivos e 
funções. 
 
Art. 60. O presente Estatuto e o Regimento Interno somente poderão ser reformados ou 
alterados por proposta de iniciativa do reitor, de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho 
Universitário ou da Mantenedora, no que for de sua competência. 
 
Parágrafo único. Serão necessários votos de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho para 
aprovação ou alteração do presente Estatuto ou do Regimento Interno. 
 
Art. 61. O presente Estatuto entrará em vigor, após sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Art. 62. Fica eleito o foro de Taguatinga – DF para o cumprimento das obrigações legais 
oriundas desse Estatuto, bem como conhecer, orientar e julgar sobre possíveis divergências 
decorrentes deste. 

 

ADRIANO LUIS FONSECA 
REITOR 

ESTÁCIO BRASÍLIA 
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