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TÍTULO I  
DA CONSTITUIÇÃO, DOS PRINCÍPIOS, DOS OBJETIVOS E DAS FINALIDADES 

 
CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO 
 

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. 

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. 

§ 1º A autonomia administrativa compreende a competência para: 

I - elaborar e reformular o presente Estatuto e o Regimento do Centro Universitário, 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 
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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. 

§ 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 

socioeconômica, obedecendo à 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, 

descrito no Regimento Interno; e 

II – estabelecer o regime de direitos, sanções e aplicação de penalidades, respeitadas as 

determinações e os princípios legais, conforme o Regimento Interno do Centro. 
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Art. 3º. Além do presente Estatuto, que engloba as definições e formulações básicas, a organização e o 

funcionamento do Centro Universitário Estácio da Bahia reger-se-ão pelas disposições constantes dos 

seguintes documentos legais: 

I - o Regimento Geral, que regulará, a partir do Estatuto, todos os aspectos gerais inerentes ao 

Centro Universitário; e 

II - os Regimentos específicos de cada setor. 

 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 

 

Art. 4º. São princípios da organização do Centro Universitário: 

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 ideias 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 – o princípio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, fundado na ideia do 

saber para ser e para fazer; 

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 
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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. 

X – o princípio da regionalidade do ensino, da pesquisa e da extensão, fundado na ideia da 

integração com os governos e a iniciativa privada, visando ao desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Salvador e à promoção de novas tecnologias, capazes de elevar o nível 

científico, técnico cultural do homem. 

 

CAPÍTULO III 
DOS OBJETIVOS  E FINALIDADES 

 

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 - 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 da Bahia, 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 

socioeconômico;  

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; 
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IV - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo da comunidade acadêmica; 

V - formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção nos mais 

diversos segmentos do mercado para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

VI - congregar professores, cientistas e técnicos para a aplicação do conhecimento e 

desenvolvimento de estudos, assegurando-lhes meios necessários dentro dos limites de 

recursos orçamentários aprovados; 

VII - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura; 

VIII - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestando serviços especializados à comunidade e estabelecendo com esta uma 

relação de reciprocidade;  

IX - promover a formação integral do homem, de acordo com o princípio de liberdade com 

responsabilidade através do desenvolvimento harmônico e integrado da comunidade local e 

regional e da promoção da proteção do meio ambiente como forma de preservação da 

natureza e como uma prática do bem comum, com vistas ao bem-estar social, econômico, 

político e espiritual; 

X - integrar, por meio de Projetos Pedagógicos, a graduação e a pós-graduação, como forma 

retroalimentar o ensino e sinalizar estudos e pesquisas; e 

XI - manter perfeita integração acadêmica e administrativa entre suas unidades, propiciando 

uma totalidade que, articulada, conduza à plena utilização do seu capital e, por conseguinte, à 

excelência no ensino. 
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TÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 
CAPÍTULO I  

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 

Art. 6º. 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. 

 

Seção I  
Do Conselho Superior Universitário 

 

Art. 7º. 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 - CONSUNI 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 Superior Universitário – CONSUNI 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; 
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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; 

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; 
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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; 

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. 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 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; 

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; 
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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; 

X - 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; 

Art. 10. 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; 
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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; 

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. 
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Seção III  
Da Reitoria 

 

Art. 11. 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. 12. 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. 

§ 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. 13. 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; 
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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; 

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;  
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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 

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

atribuições, previstas em Lei, no Estatuto e neste Regimento. 

Art. 14. 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. 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 
Seção I 

Da Coordenação de Área 
 

Art. 15. 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 
Do Colegiado de Curso 

 
Art. 16. 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. 
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Art. 17. Compete a cada Colegiado de Curso: 

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. 18. 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 
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Art. 19. A gestão e a coordenação didático-científica de cada curso será exercida pelo respectivo 

coordenador de curso.  

Art. 20. 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. 21. O Regimento disciplinará os demais aspectos relativos às Coordenações dos Cursos. 

 

Subseção I 
Do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art 22. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso de graduação constitui-se de um grupo de 

docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua realização do projeto pedagógico do curso e que deve ser constituído por 

membros do corpo docente do curso, que exerçam a liderança acadêmica no âmbito do mesmo, 

percebida na produção de conhecimento na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras 

dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do 

curso (Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010, art. 1º, parágrafo único; e, conforme previsto no parecer 

CONAES nº 4, de 17 de junho de 2012). 

Art 23. O NDE é composto por 6 (seis) membros: 

I – 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso; 

II – Coordenador do curso; 

III – Ter, pelo menos, 60% (sessenta por cento), de seus membros com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu; 
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IV – Todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo, pelo menos, 

20% (vinte por cento) em tempo integral; e, 

V – Assegurar estratégias de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a garantir a 

continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

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

Gerencial do Conhecimento (SGC). 

Art 24. O NDE será regido por regulamento próprio. 

 

Seção IV 
Dos Campi 

 

Art. 25. O Centro Universitário Estácio da Bahia poderá manter unidades de ensino, pesquisa e extensão 

reunidas em campi, em Salvador, de forma a atender sua vocação regional, conforme seu Estatuto. 

 

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 
CAPÍTULO I 
DO ENSINO 

 

Art. 26. O Centro Universitário Estácio da Bahia ministrará as seguintes modalidades de cursos: 

I - graduação; 

II - pós-graduação; e 

III - de extensão e outros. 

Art. 27. Os cursos de graduação terão por finalidade habilitar o estudante para a obtenção de graus 

acadêmicos ou profissionais. 
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Art. 28. 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 ao Centro 

Universitário, nos limites das vagas oferecidas. 

Parágrafo único: Havendo disponibilidade de vaga poderão ser admitidos em curso de graduação, a 

critério da instituição:  

I - alunos estrangeiros, em virtude de convênio cultural do Brasil com outros países;  

II - candidatos já graduados em curso de nível superior; e  

III - alunos regulares que demonstrem capacidade de cursá-lo com proveito, mediante processo seletivo 

prévio. 

Art. 29. Os cursos de pós-graduação stricto sensu conduzem aos graus de Mestre e Doutor. 

§ 1º. O Mestrado objetiva enriquecer a competência científica e profissional dos graduados, podendo 

constituir fase preliminar do Doutorado ou nível terminal. 

§ 2º. O Doutorado proporcionará ampla formação científica e cultural, desenvolvendo a capacidade de 

pesquisa e o poder criador nos diferentes ramos do saber. 

Art. 30. Os cursos de Pós-Graduação lato sensu destinam-se a graduados de cursos superiores, tendo 

como objetivo, preparar especialistas em setores específicos de estudos, ou de atualizar conhecimentos 

e técnicas de trabalho. 

Art. 31. Os cursos de Extensão objetivam difundir e atualizar conhecimentos e técnicas de trabalho para 

elevar a eficiência e os padrões culturais da comunidade. 

Art. 32. O currículo de cada curso abrangerá uma sequência ordenada de disciplinas, hierarquizadas por 

meio de pré-requisitos, cuja integralização dará direito ao correspondente diploma ou certificado. 

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. 
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Art. 33. Os currículos dos cursos correspondentes a profissões reguladas em lei serão estruturados com 

base nas diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Art. 34. 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. 35. O Centro Universitário desenvolverá a iniciação científica e a pesquisa nas suas diversas 

modalidades, como função indissociável do ensino e da extensão com finalidade de ampliar 

conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento da ciência e da cultura, visando, prioritariamente, à 

elevação permanente dos padrões de excelência do ensino. 

Art. 36. Os projetos de pesquisa deverão basear-se nos dados da realidade local, regional e nacional, 

sem, contudo, perder de vista as generalizações, com contextos mais amplos, dos fatos descobertos e 

de suas interpretações. 

Art 37. A coordenação, orientação e encaminhamento de atividades de pesquisa do Centro Universitário 

Estácio da Bahia – Estácio FIB são da competência do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica 

Institucional, é um órgão administrativo subordinado à Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão. 

Parágrafo único. As bolsas de iniciação científica devem ser vinculadas ao desenvolvimento de projetos 

de pesquisa registrados no Núcleo de Pesquisa (NUPE) e integrados aos cursos do Centro Universitário. 
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I – O Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB torna publica, através de edital, o 

oferecimento de bolsas e convoca a comunidade acadêmica a apresentar propostas para 

obtenção de bolsas de iniciação científica, com duração de 12 meses. 

II – As bolsas serão oferecidas pela própria instituição e por órgãos públicos ou privados em todas 

as esferas, de fomento à pesquisa. 

 

CAPÍTULO III  
DA EXTENSÃO 

 

Art. 38. As atividades de extensão, integradas às atividades de pesquisa e ensino, visam promover a 

integração do Centro Universitário com a comunidade local e regional. 

 

CAPÍTULO IV 
DOS TÍTULOS, DOS DIPLOMAS E DAS HONRARIAS 

 

Art. 39. 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.  
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Parágrafo único. Os títulos, diplomas e honrarias, serão concedidos na forma do que dispuser o 

Regimento Geral. 

 
TÍTULO IV 

DA COMUNIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
 

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 40. A Comunidade do Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB é composta pelos corpos 

docente, discente e técnico-administrativo. 

 

Seção I 
Do Corpo Docente 

 

Art. 41. 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. 42. 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; 
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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  

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. 43. 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. 44. A Instituição desenvolve Programa de Capacitação 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. 45. 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. 46. Constituem o corpo discente do Centro Universitário os alunos regularmente matriculados. 

Art. 47. 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. 



     
                                                                                                      

29 

Art. 48. O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos Órgãos Colegiados da 

Administração Superior, na forma deste Estatuto e do Regimento. 

Art. 49. Os alunos regularmente matriculados poderão organizar Diretórios e Diretório Central de 

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

 

Seção III 
Do Corpo Técnico-Administrativo 

 

Art. 50. 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. 51. Cabe aos órgãos da administração, no âmbito de suas competências, a supervisão das atividades 

técnico-administrativas. 

 

TÍTULO V 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 52. Aos membros da comunidade acadêmica cabe manter o clima de trabalho, respeito e 

cooperação solidária, buscando, por sua conduta, dignificar a vida universitária, promover a realização 

dos objetivos comuns e observar normas condizentes com a dignidade pessoal e profissional. 

Art. 53. O ato de matrícula dos discentes e de investidura em cargo ou função docente ou técnico-

administrativa importa em compromisso formal ao contrato firmado com a Instituição e de respeito aos 

princípios éticos e legais que a regem, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do 

ensino, neste Estatuto, no Regimento Geral e, inclusive, às normas baixadas pelos órgãos competentes e 

autoridades respectivas. 
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Parágrafo único. Constitui infração disciplinar e passível de punição, na forma deste Estatuto e do 

Regimento Geral, não atendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o “caput” do 

artigo. 

Art. 54. O Regimento Geral dispõe sobre o regime disciplinar do Centro Universitário Estácio da Bahia. 

Art. 54. A investidura em qualquer cargo ou função e a matrícula em qualquer curso do Centro 

Universitário implicam na aceitação de todas as normas deste Estatuto e do Regimento Geral e no 

compromisso de acatar as decisões das autoridades universitárias, inclusive no tocante a formas e 

prazos estabelecidos para cumprimento das obrigações assumidas com o Centro Universitário, 

constituindo falta punível o seu desatendimento. 

TÍTUO VI 
DA MANTENEDORA 

 

Art. 55. Compete à Mantenedora, respeitados os limites da lei emanada do Sistema Federal de Ensino e 

deste Estatuto: 

I - ser responsável pelo Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB 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 do Centro Universitário 

Estácio da Bahia; 

IV - respeitar a autonomia e o planejamento financeiro do Centro Universitário Estácio da Bahia, 

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 o Centro Universitário Estácio da Bahia 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. 

 
TÍTULO VII 

DA OUVIDORIA 
 

Art. 56. Fica instituída a Ouvidoria do Centro Universitário Estácio da Bahia, 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 do Centro 

Universitário. 

§ 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. 57. O exercício do ano financeiro coincide com o ano civil. 
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Art. 58. O patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço do Centro Universitário Estácio da Bahia – 

Estácio FIB, é por esta administrado de pleno direito, nos limites da lei, deste Estatuto e das normas da 

Mantenedora. 

Art. 59. Os recursos financeiros, de que dispõe o Centro Universitário, são provenientes de: 

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 à legislação em vigor 

e as normas estabelecidas pela Mantenedora. 

 
TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 60. Incumbe aos corpos docente, discente e técnico-administrativo a fiel observância dos preceitos 

exigidos para a boa ordem e dignidade do Centro Universitário. 

Art. 61. Os procedimentos disciplinares obedecerão aos princípios da publicidade, da ampla defesa e do 

direito ao contraditório, observadas as disposições previstas em regulamento próprio. 
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Art. 62. 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. 63. 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. 64. O presente Estatuto e o Regimento somente poderão ser reformados ou alterados 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. 65. O presente Estatuto entrará em vigor, após sua aprovação, pelos órgãos competentes do 

Sistema Federal de Educação, revogadas as disposições em contrário. 
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