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REGULAMENTO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 

 

Este Regulamento estabelece normas 

básicas sobre os Inquéritos 

Administrativos de discentes a serem 

instaurados no Centro Universitário 

Estácio de Sergipe.  

 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º. O Inquérito Administrativo tem por finalidade averiguar possíveis condutas 

inadequadas de discentes que possuam vínculo com a Instituição.  

Art. 2º. O Inquérito Administrativo deverá ser instaurado antes da aplicação das sanções 

disciplinares de suspensão ou desligamento, salvo exceções dispostas no Regimento 

Interno da Instituição.  

§1º. Serão objeto de apuração, as demandas recebidas pela Reitoria, desde que 

formuladas por escrito ou verbalmente, a fim de esclarecimento da verdade sobre os 

fatos, devendo, sempre, ser objeto de registro e parecer conclusivo. Caso as 

informações sejam inconsistentes, frágeis, ou as partes decidirem optar por não dar 

continuidade, a demanda deverá ser arquivada/encerrada. 

§2º. Caso a Mantenedora tenha conhecimento de fatos notórios ocorridos nas 

dependências da instituição, poderá solicitar, de ofício, a verificação dos fatos e sugerir 

penalidade, se for o caso. 

§3º. As sanções serão atribuídas de acordo com as regras estabelecidas neste 
Regulamento e no Regimento Interno da Instituição, sendo observado o disposto na 
Matriz de Sanções Disciplinares anexa ao presente. 

 
CAPÍTULO II 

DA INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 
 

Art. 3º O Inquérito Administrativo deverá ser instaurado, nas hipóteses previstas no 

Regimento Interno da Instituição, pelo Reitor, mediante Portaria e ficará sob a 

responsabilidade da Comissão de Inquérito Administrativo.   

§1º O Reitor poderá delegar a competência para nomear a Comissão de Inquérito 

Administrativo mediante Portaria assinada e devidamente motivada, com as 

justificativas para a referida delegação.  



 
§2º Nos casos em que a instituição contar com multicampi ou polos o inquérito 

administrativo poderá ser instaurado pelo Diretor do Campus ou Coordenador do Polo.  

§3º O Campus/Polo que deverá instaurar o Inquérito Administrativo é aquele na qual 

ocorreu o fato que será apurado no Inquérito Administrativo.  

§4º Se não for possível determinar o local da ocorrência do fato a ser apurado, o 

Inquérito Administrativo deverá ser instaurado no Campus/Polo em que ocorreu a 

última matrícula do discente.  

Art. 4º. No caso de cursos na modalidade à distância, o Inquérito Administrativo poderá 

ser aberto pelo Diretor de EAD e encaminhado ao coordenador do Polo de educação a 

distância onde o discente estiver vinculado.  

Parágrafo único. Caso o evento ocorra nas disciplinas online dos cursos presenciais, o 

Diretor de EAD instaurará o Inquérito Administrativo, mas o encaminhará para 

tratamento no Campus/Polo à qual o discente pertencer em seu curso presencial.  

Art. 5º. A abertura do Inquérito Administrativo deverá, sempre, ser homologada pela 

Reitoria/Direção Geral da Instituição, conforme art. 3º e seus parágrafos.  

Art. 6º. A Comissão de Inquérito Administrativo deverá ser composta por, no mínimo, 3 

(três) representantes, sendo, pelo menos, 1 (um) Representante do Corpo Docente e 1 

(um) representante do Corpo Técnico-Administrativo.  

§1º. Os integrantes da Comissão de Inquérito Administrativo, deverão ser escolhidos 

pelo Diretor do Campus/Coordenador do Polo e poderá contar com a participação de 1 

(um) representante da área jurídica, auditoria interna e um psicólogo.  

§2º. A Instituição poderá solicitar a participação de um integrante da Diretoria Jurídica 

da Mantenedora para compor a Comissão de Inquérito Administrativo.   

Art. 7º. Os colaboradores escolhidos para compor a Comissão de Inquérito 

Administrativo deverão ser notificados da Portaria de Instauração da Comissão.  

Art. 8º. O docente ou colaborador administrativo diretamente envolvido no evento ou 

o discente indiciado no Inquérito Administrativo, não poderá compor a Comissão de 

Inquérito Administrativo.  

Art. 9º. Após a notificação para compor a Comissão de Inquérito Administrativo, o 

integrante poderá declarar-se impedido ou suspeito, por motivo de foro íntimo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação e solicitar sua substituição.  

Art. 10. O Diretor do Campus/Coordenador do Polo analisará o pedido de substituição, 

e, se acatar o pedido, indicará outro componente para substituir aquele que está 

impedido.  



 
Art. 11. A Comissão de Inquérito Administrativo poderá solicitar uma Secretária para 

auxiliar nos trabalhos da Comissão.  

CAPÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 
SEÇÃO I 

NOTIFICAÇÃO DA VÍTIMA E DO INDICIADO 
 

Art. 12. A vítima, se houver, e o discente indiciado deverão ser notificados para 

comparecerem em dia, hora e local previamente designado, para prestarem 

esclarecimentos, perante a Comissão de Inquérito Administrativo, a fim de que seja 

elucidada a situação objeto do Inquérito Administrativo.  

§1º. A vítima e o discente indiciado deverão ser, necessariamente, notificados, por 

qualquer meio que possibilite a emissão de comprovante de recebimento da 

notificação.  

§2º. Os esclarecimentos por parte do discente indiciado e da vítima, se houver, serão 

requisitos essenciais para que a Comissão de Inquérito Administrativo possa proferir sua 

conclusão.  

§3º. Ao discente indiciado será sempre assegurado o pleno direito de defesa.  

§4º. Se o discente indiciado for notificado, porém não comparecer para prestar 

esclarecimentos, o Inquérito Administrativo seguirá o seu trâmite à revelia do referido 

discente.  

§5º. No dia, hora e local designados, a Comissão de Inquérito Administrativo deverá 

ouvir a vítima e o discente indiciado, que terão seus depoimentos reduzidos a termo, e, 

em seguida, será colhida a respectiva assinatura.  

§6º. A Comissão de Inquérito Administrativo deverá realizar todas as perguntas 

necessárias a fim de dirimir as dúvidas existentes e criar subsídios suficientes para 

embasar a sua conclusão ao final do Inquérito Administrativo.  

§7º. Caso o discente compareça no dia, hora e local designados e preste 

esclarecimentos, mas se negue a assinar seu relato, a Comissão de Inquérito 

Administrativo deverá registrar o depoimento e ao final registrar que o indiciado se 

negou a assinar o documento. O Termo de Depoimento deverá ser assinado por todos 

os presentes.  

§8º. No dia, hora e local designados, caso a vítima ou o discente indiciado não 

compareça, a Comissão de Inquérito Administrativo deverá registrar a ausência em ata 

assinada por todos os presentes.  

§9º. Deve-se registrar em ata as notícias e comunicações realizadas por terceiros.   



 
§10º. O discente indiciado e a vítima, se houver, poderão ser ouvidos por, pelo menos, 

2 (dois) integrantes da Comissão de Inquérito Administrativo, em sala reservada.   

Art. 13. Caso a Comissão de Inquérito Administrativo suspeite de possível incapacidade 

por parte do discente indiciado, este poderá passar por avaliação de um profissional 

(psicólogo/psiquiatra), que será sugerido pela Instituição, preferencialmente o Núcleo 

de Apoio e Atendimento Psicopedagógico - NAAP.  

SEÇÃO II 
NOTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS 

 
Art. 14. A Comissão de Inquérito Administrativo deverá notificar as testemunhas para 

comparecerem, no dia, hora e local previamente designados, para prestar 

esclarecimentos, perante a referida Comissão a fim de que seja elucidada a situação 

objeto do Inquérito Administrativo.  

§1º. A notificação das testemunhas poderá ser feita por qualquer meio que possibilite a 

emissão de comprovante de recebimento da notificação.  

§2º. Caso o comprovante de recebimento da notificação não retorne para a instituição, 

a notificação deverá ser renovada, sendo registrada em ata.  

Art. 15. No dia, hora e local designados, as testemunhas prestarão esclarecimentos 

perante os membros presentes. Os depoimentos serão reduzidos a termo e assinados 

pela própria testemunha e pelos membros presentes.  

§1º. Caso a testemunha notificada não compareça, a Comissão de Inquérito 

Administrativo deverá registrar a sua ausência em ata assinada por todos os presentes.  

§2º. As testemunhas poderão ser ouvidas por, pelo menos, 2 (dois) integrantes da 

Comissão de Inquérito Administrativo, em sala reservada.  

 
SEÇÃO III 

NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS 
 

Art. 16. A Comissão de Inquérito Administrativo poderá enviar notificação, com 

comprovante de recebimento, caso entenda ser necessária para conclusão do Inquérito 

Administrativo, a convocação de terceiro, que não seja discente ou colaborador da 

Instituição, para prestar esclarecimentos em dia, hora e local determinados.  

§1º. A notificação poderá solicitar documentos elucidativos (laudo, parecer etc.) ou 

convidar para que o terceiro preste esclarecimentos perante a Comissão de Inquérito 

Administrativo.  

§2º. A ausência de esclarecimentos de terceiro, apesar da notificação com comprovante 

de recebimento, deverá ser registrada nos autos do Inquérito Administrativo.  



 
 

CAPÍTULO IV 
DA DEFESA DO DISCENTE INDICIADO 

 

Art. 17. Ao discente indiciado, seja na modalidade presencial ou à distância, é facultada 

a possibilidade de apresentar sua defesa escrita, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 

contados a partir da data designada para sua oitiva.  

§1º. A defesa deverá estar assinada pelo próprio discente e poderá conter documentos 

elucidativos de terceiros (laudo, parecer, dentre outros), onde será avaliada, 

posteriormente, a pertinência com o procedimento em questão.  

§2º. Após o protocolo da defesa escrita, a Comissão de Inquérito Administrativo deverá 

certificar nos autos a data de recebimento.  

Art. 18. Os prazos serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 

vencimento  

§1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em 

feriado ou em finais de semana.  

§2º. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a data do 

termo da oitiva do discente indiciado.  

 
CAPÍTULO V 

DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO INQUÉRITO 
 

Art. 19. De acordo com o Regimento Interno da Instituição, as penalidades de 

advertência e repreensão dispensam a instauração do Inquérito Administrativo, se 

assim entender o Reitor da Instituição, depois de ouvida a Mantenedora.  

Parágrafo único. Nas hipóteses de sanção disciplinar de suspensão e desligamento, o 

Inquérito Administrativo é indispensável.  

CAPÍTULO VI 
DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO 

 
Art. 20. Nos casos em que reste comprovado que a presença do discente no ambiente 
acadêmico representa risco à integridade física de algum integrante da comunidade 
acadêmica ou comprometa o regular desenvolvimento das atividades acadêmicas, 
poderá ser aplicada medida cautelar de suspensão.  
 

§1º. A aplicação da medida cautelar de suspensão só será possível quando verificado 

que a continuidade da presença do discente indiciado do Campus/Polo representa 



 
perigo à comunidade acadêmica. Junto a isso, o Reitor deverá apresentar evidências de 

que, de fato, a presença do discente representa perigo.  

§2º. A medida cautelar de suspensão só poderá ser aplicada, depois de, 

comprovadamente, esgotadas todas as demais tentativas de solucionar a questão. A 

aplicação desta medida cautelar não poderá suspender o discente por período superior 

a 5 (cinco) dias letivos.  

§3º. No caso de discentes presenciais cujos eventos objetos do Inquérito Administrativo 

tenham ocorrido em disciplinas online, preserva-se a possibilidade da suspensão 

cautelar quando a situação de perigo a membros da comunidade acadêmica ocorrer.  

§4º. Apenas o Reitor poderá aplicar a medida cautelar prevista no caput, após ouvida a 

Mantenedora (comite.aluno@estacio.br). A decisão deverá ser motivada, trazendo as 

justificativas que levaram àquela decisão e exarada por meio de Portaria Interna.  

Art. 21. A aplicação da medida cautelar de suspensão deverá obrigatoriamente ser 

seguida da instauração de Inquérito Administrativo.  

CAPÍTULO VII 

DA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO 
 

Art. 22. Após a oitiva das partes envolvidas e da análise dos documentos apresentados, 

a Comissão de Inquérito Administrativo deverá se reunir para emitir sua conclusão. A 

Comissão de Inquérito Administrativo deverá elaborar um relatório objetivo e, em 

seguida, proferir sua sugestão da penalidade ou sugerir algum outro encaminhamento.  

Parágrafo único. A decisão deverá ser reduzida a termo e assinada pelos presentes. A 

conclusão deverá estar fundamentada de acordo com as evidências, depoimentos e 

documentos encontrados nos autos do Inquérito Administrativo, com o conhecimento 

da Mantenedora.  

Art. 23. A Comissão de Inquérito Administrativo poderá, excepcionalmente, proferir sua 

conclusão sem que tenha sido ouvido o discente indiciado e a vítima, quando:  

I - Constar, nos autos do Inquérito Administrativo, comprovante de notificação do 

discente indiciado, assinado, intimando-o a apresentar sua defesa no prazo estabelecido 

no art. 17 e esta não tenha sido apresentada pelo discente indiciado, ou.  

II - Forem esgotados todos os meios de notificação sem que tenha sido localizado o 

discente após envio de correspondência via postal com aviso de recebimento.  

Art. 24. Serão submetidos à apreciação da Mantenedora, que irá se manifestar de forma 

opinativa, todos os inquéritos administrativos. 

Art. 25. Nos casos de desligamento do discente, o parecer final será da Mantenedora. 



 
 

CAPÍTULO VIII 
DA CIÊNCIA DA DECISÃO  

 

Art. 26. Dentro do limite estabelecido para a conclusão do Inquérito Administrativo, 

deverá ser dada ciência da decisão final ao discente indiciado.  

Art. 27. O discente indiciado poderá ser notificado da decisão final por qualquer meio 

como, por exemplo, carta enviada pelo correio com AR, e-mail, pessoalmente, dentre 

outros.  

Parágrafo único. Caso o discente compareça presencialmente deverá ser registrado nos 

autos que o referido discente tomou ciência da decisão final da Comissão de Inquérito 

Administrativo.  

 
CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 28. Todos os documentos apresentados na oitiva das testemunhas, da vítima ou do 

discente indiciado, ou fornecidos por terceiros, devem ser acostados aos autos e 

constituem parte integrante do Inquérito Administrativo.  

Art. 29. O Inquérito Administrativo deverá ser concluído no prazo de até 60 (sessenta) 

dias corridos, contados a partir do dia em que foi constituída a Comissão de Inquérito 

Administrativo, prorrogáveis, sucessivamente, por períodos de 30 (trinta) dias, desde 

que autorizado pelo Reitor. 

Parágrafo único. Para os alunos com a situação acadêmica de formando, o prazo para a 

conclusão do inquérito é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogável, uma única vez, 

por igual período. 

Art. 30. A quantidade de dias determinada para aplicação da penalidade de suspensão 

não poderá ultrapassar período de tempo que represente mais do que 25% (vinte e 

cinco por cento) do semestre letivo, considerando que o semestre letivo tem, em média, 

100 (cem) dias letivos.  

Art. 31. O Inquérito Administrativo disciplinar poderá ser instaurado de ofício ou a 

pedido de interessado.  

Art. 32. O Inquérito Administrativo deverá ficar arquivado na Reitoria, uma vez que 

poderá ser utilizado como prova em um eventual processo judicial, assim como todas as 

notificações do referido Inquérito Administrativo devem ser arquivadas na pasta do 

discente.  



 
Art. 33. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior Universitário da Estácio Sergipe. 


