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TÍTULO I – DA FACULDADE E SEUS OBJETIVOS 
 
 
Art. 1º - A FACIMPA – Faculdade de Ciências Médicas do Pará, com sede em Marabá, Estado do 
Pará, é uma instituição de ensino superior (IES), mantida pelo IPEC – Instituto Paraense de 
Educação e Cultura, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Marabá – PA e com 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial de Marabá – PA, sob o nº 15200934425, protocolo 
06/019880, em 28/04/2006.  
 
Art. 2º - A FACIMPA rege-se pela legislação federal aplicável, por este Regimento, pelos seus 
regulamentos internos e pelas disposições específicas de seus órgãos de deliberação. 
 
Art. 3º - São finalidades precípuas da FACIMPA: 
 
I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 
 
II. Formar profissionais aptos à inserção em setores profissionais da área da Saúde e à 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 
 
III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da 

ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura de modo a 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, da publicação ou de 
outras formas de comunicação; 

 
V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional; 
 
VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, prestando serviços médicos à 

comunidade; 
 
VII. Promover a extensão, aberta à participação de população, visando à difusão das conquistas 

e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
Instituição. 

 
Art. 4º - A FACIMPA desenvolve atividades acadêmicas para que o perfil do formando 
egresso/profissional seja de um médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a atuar, eticamente, de forma resolutiva, no processo saúde-doença, em seus 
diferentes níveis de atenção – em especial no âmbito da atenção primária –, com ações de 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde, com foco nos indivíduos, na família 
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e na comunidade, na perspectiva da integralidade e da abrangência do cuidado em saúde, com 
senso de responsabilidade social, justiça e cidadania. 
 
 

TÍTULO II - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

CAPÍTULO I – DA COMPOSIÇÃO 
 

Art. 5° - Compõem a FACIMPA os seguintes órgãos: 
 
I – O órgão consultivo, normativo e deliberativo superior: 
a) CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 
II – Os órgãos deliberativos dos cursos/programas acadêmicos: 
a) Colegiados dos Cursos de Graduação 
b) Colegiados dos Cursos de Pós-graduação 
 
III – Os órgãos da administração superior: 
a) Diretoria Geral 
b) Diretoria Acadêmica 
 
IV – Os órgãos executivos: 
a) Coordenações dos Cursos de Graduação 
b) Coordenações dos Cursos de Pós-graduação 
c) Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação 
 
V – Os órgãos suplementares: 
a) Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos 
b) NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 
c) NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico 
d) Biblioteca 
e) Setor Financeiro 
f) Almoxarifado 
g) TI – Tecnologia da Informação 
h) Setor de Serviços Gerais e Manutenção 
i) Setor de Pessoal 
j) Setor de Compras 
k) Setor de Patrimônio 
l) Assessoria Jurídica 
 
§ único - Compõem ainda a estrutura acadêmico-administrativa da FACIMPA a Comissão 
Permanente de Avaliação (CPA), a Ouvidoria, os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) de cada 
curso e as comissões internas criadas para fins específicos pela Diretoria Geral, de caráter 
temporário ou permanente. 
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CAPÍTULO II – DO CONSEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
Art. 6° - O CONSEPE é o órgão consultivo, normativo e deliberativo superior da Faculdade, 
instância máxima de deliberação nos campos administrativo e acadêmico, constituído pelos 
seguintes membros: 
 
I. Diretor Geral, seu presidente; 
 
II. Diretor Acadêmico, seu presidente na ausência do Diretor Geral; 
 
III. Coordenador de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação; 
 
IV. Coordenadores dos cursos de graduação; 

 
V. Coordenadores dos cursos de pós-graduação; 
 
VI. Coordenador da CPA; 
 
VII. Um representante do corpo docente, eleito pelos seus pares; 
 
VIII. Um representante do corpo discente, eleito pelos seus pares; 
 
IX. Um representante do corpo técnico-administrativo, eleito pelos seus pares;  
 
X. Um representante da comunidade externa, indicado por uma entidade representativa da 

sociedade civil. 
 
Art. 7° - Os representantes do corpo docente, discente e dos técnicos-administrativos cumprirão 
mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado. 
 
Art. 8° - O CONSEPE se reúne, ordinariamente, uma vez durante o semestre letivo e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por, no mínimo, 1/3 (um 
terço) de seus membros. 
 
§ único – Todas as discussões e decisões das reuniões devem ser lavradas em livro de atas 
próprio, assinadas por todos os presentes nas mesmas. 
 
Art. 9º - Na ausência do Diretor Geral e do Diretor Acadêmico da FACIMPA, o CONSEPE se reúne 
sob a presidência do docente mais antigo no magistério da Faculdade. 
 
Art. 10º - O CONSEPE se reúne com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros, 
deliberando por maioria simples de votos dos presentes, e, no caso de empate, tendo o Presidente 
da reunião o voto de qualidade. 
 
Art. 11 - Compete ao CONSEPE, no âmbito da Faculdade: 
 



                          FACIMPA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ 

                                 INSTITUTO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

        Folha 32, quadra especial, Lote 10 – Bairro Nova Marabá - Marabá- PA CEP 68.508-310 

                                     CNPJ: 07.962.437/0001-55  -  www.facimpa.edu.br 

 

7 
 

I. Propor alterações na estrutura da Faculdade e em quaisquer aspectos de seu 
funcionamento, com encaminhamento da proposta à entidade mantenedora, para submissão 
aos órgãos superiores competentes; 

 
II. Funcionar como órgão superior de recurso, em quaisquer assuntos que lhe sejam 

concernentes; 
 
III. Pronunciar-se sobre a assinatura de acordos, convênios e similares, para encaminhamento 

e aprovação da entidade mantenedora; 
 
IV. Aprovar o orçamento anual e os planos de aplicação dos recursos vinculados, para 

encaminhamento e aprovação da entidade mantenedora; 
 
V. Propor a concessão de títulos honoríficos; 
 
VI. Aprovar o plano semestral de atividade da Faculdade; 
 
VII. Tomar conhecimento do relatório anual das atividades da Faculdade e sobre ele pronunciar-

se; 
 
VIII. Propor solução para os casos não previstos neste Regimento e para as dúvidas que surgirem 

da aplicação dos ordenamentos básicos da Faculdade;  
 
IX. Aprovar este regimento e as alterações que lhe forem propostas para encaminhamento e 

aprovação da entidade mantenedora e dos órgãos competentes do sistema nacional de 
ensino; 

 
X. Aprovar as normas gerais de ensino e as alterações que lhe forem propostas; 
 
XI. Discutir e aprovar a matriz curricular dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como 

os PPCs – Projetos Pedagógicos de Cursos, incluindo o sistema de pré-requisitos, o sistema 
de avaliação e as alterações que lhes forem propostas; 

 
XII. Incumbir-se de outras atribuições emanadas pela entidade mantenedora. 

 
Art. 12 - O CONSEPE pode conferir prêmios e títulos a membros de todas as instâncias da 
Faculdade, bem como a personalidades da comunidade externa, pela relevância de trabalhados 
prestados à Faculdade e/ou à sociedade civil. 
 
 

CAPÍTULO III – DOS COLEGIADOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

 
Art. 13 – Os Colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação são órgãos deliberativos 
superiores no âmbito de cada curso/programa da Faculdade. 
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Art. 14 – A composição de cada Colegiado da FACIMPA obedece minimamente à legislação da 
educação superior brasileira, podendo ser acrescida de outros membros de acordo com a 
necessidade de cada curso e/ou da IES. 
 
Art. 15 – O Colegiado de Curso é presidido pelo respectivo Coordenador de Curso. 
 
Art. 16 – Cada Colegiado de Curso se reúne, ordinariamente, uma vez durante o semestre letivo 
e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por, no mínimo, 1/3 (um 
terço) de seus membros. 
 
§ único – Todas as discussões e decisões das reuniões devem ser lavradas em livro de atas 
próprio, assinadas por todos os presentes nas mesmas.  
 
Art. 17 - Compete ao Colegiado, no âmbito do respectivo Curso: 
 
I. Analisar, discutir e aprovar todas as decisões inerentes ao funcionamento do curso em 

questão, incluindo o PPC; a matriz curricular; o sistema de pré-requisitos e de avaliações; os 
regulamentos de estágio curricular supervisionado, atividades complementares, trabalhos de 
conclusão de curso, internatos, nivelamentos, iniciação científica e outros; programas de 
monitoria, residência médica e outros; 

 
II. Analisar, discutir e aprovar as demandas encaminhadas pelo NDE do respectivo curso; 

 
III. Analisar, discutir e deliberar sobre demandas individualizadas de docentes e discentes do 

curso; 
 

IV. Subsidiar a Coordenação do Curso com relação aos aspectos legais envolvidos nas ações 
e decisões em que o mesmo se envolver; 

 
V. Funcionar como órgão superior de recurso, no âmbito do respectivo curso, em quaisquer 

assuntos que lhe sejam pertinentes; 
 

VI. Realizar outras competências que lhe forem conferidas pela Coordenação de Curso, 
Diretoria Geral e Diretoria Acadêmica. 

 
 

CAPÍTULO IV – DA DIRETORIA GERAL 
 

Art. 18 – O ocupante do cargo de Diretor Geral é indicado e nomeado pela Entidade Mantenedora 
através de portaria, com mandato por tempo indeterminado, até publicação de outra portaria 
nomeando novo Diretor Geral, quando for o caso. 
 
Art. 19 - São atribuições do Diretor Geral: 
 
I - Representar a FACIMPA administrativamente, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, 
ficando com essa atribuição, em sua ausência, o Diretor Acadêmico ou outro indicado por aquele; 
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II - Assinar acordos, contratos, convênios e/ou ajustes com entidades públicas, privadas ou outras 
de interesse da IES; 
 
III - Representar a FACIMPA junto às instituições bancárias locais ou em outras localidades, 
ouvido o representante da Mantenedora; 
 
IV - Elaborar e executar programa de atividades; 
 
V - Elaborar e apresentar relatório anual de receitas e despesas; 
 
VI - Contratar e demitir funcionários; 
 
VII - Cumprir e fazer cumprir este Regimento; 
 
VIII - Convocar e presidir reuniões dos órgãos e setores de sua subordinação; 
 
IX - Prestar contas à Mantenedora, observados os princípios fundamentais de contabilidade e as 
normas brasileiras de contabilidade; 
 
X - Dar publicidade, por qualquer meio eficaz, ao encerramento do exercício fiscal;  
 
XI - Apresentar relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as 
certidões negativas de débitos, colocando-os à disposição da Mantenedora; 
 
XII - Realizar auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação 
dos eventuais recursos objeto de termo de parceria, de acordo com o regulamento; 
 
XIII - Prestar contas de todos os recursos e bens da IES; 
 
XIV - Emitir portarias e ordens de serviço necessárias à administração da FACIMPA; 
 
XV - Cumprir e fazer cumprir determinações emanadas pelo representante legal da mantenedora; 
 
XVI – Realizar outras funções determinadas pela Entidade Mantenedora. 
 
Art. 20 – O Diretor Geral está autorizado a fazer pronunciamentos em nome da FACIMPA. 
 
§ único – Nenhum membro da comunidade acadêmica poderá fazer pronunciamento público que 
envolva responsabilidade da FACIMPA sem a prévia e formal autorização da Diretoria Geral. 
 
Art. 21 – São órgãos subordinados diretamente à Diretoria Geral: 
a) Setor Financeiro 
b) Almoxarifado 
c) TI – Tecnologia da Informação 
d) Setor de Serviços Gerais e Manutenção 
e) Setor de Pessoal 
f) Setor de Compras 
g) Setor de Patrimônio 
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h) Assessoria Jurídica 
 
 

CAPÍTULO V – DA DIRETORIA ACADÊMICA 
 

Art. 22 – O ocupante do cargo de Diretor Acadêmico é indicado e nomeado pela Entidade 
Mantenedora através de portaria, com mandato por tempo indeterminado, até publicação de outra 
portaria nomeando novo Diretor Acadêmico, quando for o caso. 
 
Art. 23 – São atribuições do Diretor Acadêmico: 
 
I – Elaborar o planejamento acadêmico da FACIMPA; 
 
II – Superintender as atividades acadêmicas da FACIMPA; 
 
III - Coordenar, organizar, controlar e avaliar os trabalhos pedagógicos e educacionais 
desenvolvidos no âmbito da FACIMPA; 
 
IV - Divulgar as atividades e decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 
V - Planejar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas desenvolvidas pela FACIMPA no 
nível da graduação e da pós-graduação; 
 
VI - Elaborar o plano anual e o relatório anual de atividades da FACIMPA, submetendo-o à 
apreciação da Diretoria Geral e aprovação do CONSEPE; 
 
VII - Recomendar ao CONSEPE a capacitação de funcionários docentes e administrativos 
vinculados às funções acadêmicas; 
 
VIII - Propor à Diretoria Geral a dispensa de funcionários; 
 
IX - Exercer o poder disciplinar, na forma da Lei e deste Regimento, na área de sua competência; 
 
X - Propor ao CONSEPE o estabelecimento das diretrizes da FACIMPA para a formulação de uma 
política pedagógica; 
 
XI - Propor ao CONSEPE os planos de avaliação discente e de funcionário docente; 
 
XII - Coordenar o processo de avaliação de funcionário docente; 
 
XIII - Propor ao CONSEPE planos de capacitação de funcionários docentes; 
 
XIV - Propor à Diretoria Geral normas para concessão, fixação e alteração do regime de trabalho 
dos funcionários docentes; 
 
XV - Encaminhar o plano e o relatório anual de atividades acadêmicas à Diretoria Geral, que o 
consolidará; 
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XVI - Elaborar a proposta orçamentária anual das atividades acadêmicas em ação conjunta com 
a Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação; 
 
XVII - Assinar históricos escolares, diplomas e certificados no âmbito do ensino dos cursos de 
graduação e pós-graduação; 
 
XVIII - Encaminhar ao chefe imediato do funcionário docente os documentos necessários para a 
sua avaliação, na época de sua realização; 
 
XIX - Representar a FACIMPA em assuntos de natureza acadêmica; 
 
XX - Aplicar as sanções em sua área de atuação, de acordo com a legislação; 
 
XXI - Solicitar ao órgão competente a contratação de funcionários para os cargos de docência e 
técnico-administrativos vinculados às atividades acadêmicas da FACIMPA; 
 
XXII – Exigir e acompanhar os planos de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação; 
 
XXIII – Exigir e acompanhar os preenchimentos de diários dos cursos de graduação e pós-
graduação, bem como o lançamento de dados no portal acadêmico; 
 
XXIV – Consolidar os horários de aula dos cursos de graduação e pós-graduação; 
 
XXV – Elaborar o quadro de distribuição de aulas de cada semestre letivo; 
 
XXVI – Acompanhar os trabalhos da Ouvidoria; 
 
XXVII – Acompanhar os trabalhos do atendimento psicopedagógico; 
 
XXVIII – Acompanhar os trabalhos relacionados às avaliações internas e externas, como os 
empreendidos pela CPA e os que atendem ao ENADE;  
 
XXIX - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Diretoria Acadêmica; e 
 
XXX - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
 
Art. 24 – Cabe ao Diretor Acadêmico, em conjunto com o Diretor Geral, tomar as medidas para 
implementação do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – da FACIMPA. 
 
Art. 25 – São órgãos subordinados diretamente à Diretoria Acadêmica: 
a) Coordenações dos Cursos de Graduação 
b) Coordenações dos Cursos de Pós-graduação 
c) Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação 
d) Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos 
e) NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 
f) NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico 
g) Biblioteca 
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§ único – Além desses órgãos, subordinam-se à Diretoria Acadêmica as comissões internas 
criadas para fins pedagógicos específicos pela Diretoria Geral, de caráter temporário ou 
permanente. 
 
 

CAPÍTULO VI – DAS COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Art. 26 – As coordenações dos cursos de graduação e de pós-graduação são órgãos executivos 
das deliberações oriundas do CONSEPE, referentes às atividades de ensino, pesquisa e extensão 
no âmbito da graduação e da pós-graduação na FACIMPA. 
 
Art. 27 – Cada Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador com o apoio de um auxiliar 
administrativo.   
 
§ 1º - O Coordenador de Curso é nomeado pelo Diretor Geral. 
 
§ 2º - Na falta do Coordenador de Curso, compete ao Diretor Geral nomear seu substituto. 
 
Art. 28 - Compete à Coordenação de Curso: 
 
I – Presidir o NDE e o Colegiado de Curso; 
 
II - Propor ao CONSEPE ações relativas às atividades de graduação e pós-graduação na 
FACIMPA; 
 
III - Propor e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão relativas aos cursos; 
 
IV – Acompanhar a elaboração do calendário dos cursos em consonância com o calendário de 
atividades da instituição; 
 
V - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos, por ocasião da 
matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria de Registros e Controle 
Acadêmicos; 
 
VI - Divulgar as atividades e decisões dos Colegiados de Curso; 
 
VII - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes e dos docentes da Instituição; 
 
VIII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados aos cursos; 
 
IX - Manter permanente articulação com a Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação; 
 
X - Manter permanente articulação com os Coordenadores de Curso, visando a alcançar o 
provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para funcionamento dos cursos 
e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e multiprofissionais; 
 
XI - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação; 
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XII - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 
 
XIII - Encaminhar consultas ao CONSEPE, visando a elevar a satisfação dos clientes internos e 
externos pelo padrão de qualidade dos serviços educacionais prestados pela FACIMPA; 
 
XIV - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Diretor Geral, do Diretor Acadêmico e do 
CONSEPE; 
 
XV - Acompanhar os trabalhos empreendidos em nível de avaliação institucional, cursos de 
nivelamento e atividades do ENADE; 
 
XVI - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua competência, 
visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas respectivas áreas de atuação; 
 
XVII - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 
 
XVIII - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral e pelo Diretor 
Acadêmico. 
 
 

CAPÍTULO VII – DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-
GRADUAÇÃO 

 
Art. 29 - A Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação é órgão executivo das 
deliberações oriundas do CONSEPE, diretamente subordinada à Diretoria Acadêmica da IES. 
 
Art. 30 - A Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação é dirigida por um Coordenador, 
com o apoio de um auxiliar administrativo.  
 
§ 1º - O Coordenador de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação é nomeado pelo Diretor Geral. 
 
§ 2º - Na falta do Coordenador de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, compete ao Diretor Geral 
nomear seu substituto. 
 
Art. 31 - Compete à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação: 
 
I - Propor ao CONSEPE ações relativas às atividades de pesquisa, extensão e pós-graduação na 
FACIMPA; 
 
II - Acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos de pesquisa, extensão e 
pós-graduação desenvolvidos na FACIMPA; 
 
III - Captar bolsas de órgãos de fomento para a qualificação dos recursos humanos docentes, 
discentes e técnicos-administrativos; 
 
IV - Propor ao CONSEPE normas para a concessão de bolsas para qualificação dos recursos 
humanos envolvidos em programas de pesquisa, extensão e pós-graduação; 
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V - Assessorar as Coordenações de Curso na elaboração de programas de pesquisa, extensão e 
pós-graduação; 
 
VI – Elaborar e fazer cumprir o calendário de eventos da Instituição, em consonância com a 
Diretoria Acadêmica; 
 
VII – Assessorar e acompanhar as atividades relacionadas à educação das relações étnico-raciais, 
educação ambiental e direitos humanos no âmbito das coordenações de cursos de graduação e 
pós-graduação; 
 
VIII – Elaborar plano para desenvolvimento de atividades de internacionalização e mobilidade 
acadêmica; 
 
IX - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Pesquisa; 
 
X - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral e pelo Diretor 
Acadêmico. 
 
 

CAPÍTULO VIII – DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 
 
Art. 32 – São órgãos suplementares da FACIMPA: 
a) Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos 
b) NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 
c) NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico 
d) Biblioteca 
e) Setor Financeiro 
f) Almoxarifado 
g) TI – Tecnologia da Informação 
h) Setor de Serviços Gerais e Manutenção 
i) Setor de Pessoal 
j) Setor de Compras 
k) Setor de Patrimônio 
l) Assessoria Jurídica 
 
Art. 33 – Todos os órgãos suplementares da FACIMPA se regem por regulamento interno do 
setor, além das diretrizes gerais emanadas da Diretoria Geral e Diretoria Acadêmica, a que se 
subordinam.  
 
 

SEÇÃO I – DA SECRETARIA DE REGISTROS E CONTROLE ACADÊMICOS 

 
Art. 34 - A Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos é um órgão suplementar dirigido pelo 
Secretário de Registros e Controle Acadêmicos, nomeado pelo Diretor Geral.  
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§ único - Na falta ou impedimento do Secretário de Registros e Controle Acadêmicos, o Diretor 
Geral nomeará um substituto. 
 
Art. 35 - À Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos compete: 
 
I - Dirigir, planejar, coordenar, executar, organizar, controlar e avaliar o trabalho de registro e 
controle acadêmicos; 
 
II - Dirigir e executar o registro e fazer o controle de todos os atos e fatos relativos à vida 
acadêmica; 
 
III - Dirigir e executar as atividades de registros e controle acadêmicos, observando-se a legislação 
vigente de ensino e regimental, bem como as normas em vigor baixadas pelos órgãos colegiados; 
 
IV - Receber os requerimentos de discentes quanto a registro, controle e movimentação 
acadêmica; 
 
V - Dirigir, coordenar, executar e supervisionar as atividades de matrícula e rematrícula dos 
discentes; 
 
VI - Dirigir, coordenar, executar e supervisionar as atividades de trancamento de matrícula, 
transferência e declaração de desistência de discentes; 
 
VII - Dirigir, coordenar, executar e supervisionar as atividades relativas ao processo seletivo de 
discentes para o ingresso em cursos; 
 
VIII - Dirigir e executar outras atividades inerentes ao registro e controle acadêmicos dos cursos 
de nível superior; 
 
IX - Instruir, informar e decidir sobre expediente e escrituração escolar, submetendo à apreciação 
do órgão colegiado competente os casos que ultrapassarem a sua alçada; 
 
X - Zelar pela conservação de material sob sua guarda, pela boa ordem e higiene em seu setor 
de trabalho, mantendo o arquivo em adequadas condições; 
 
XI - Trazer a documentação discente e de funcionários docentes atualizada; 
 
XII - Assessorar o planejamento, a coordenação e a execução do processo seletivo; 
 
XIII - Oferecer apoio às Coordenações dos Cursos; 
 
XIV - Assinar históricos escolares, certificados e diplomas; 
 
XV - Participar das reuniões administrativas convocadas pelo Diretor Geral e pelo Diretor 
Acadêmico; 
 
XVI - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Secretaria de Registros e Controle 
Acadêmicos; 



                          FACIMPA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ 

                                 INSTITUTO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

        Folha 32, quadra especial, Lote 10 – Bairro Nova Marabá - Marabá- PA CEP 68.508-310 

                                     CNPJ: 07.962.437/0001-55  -  www.facimpa.edu.br 

 

16 
 

 
XVII - Dirigir e executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral e pelo 
Diretor Acadêmico. 
 

 

SEÇÃO II – DO NAE – NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE 

 
Art. 36 - O Núcleo de Apoio ao Estudante é órgão suplementar das deliberações oriundas do 
CONSEPE em matéria de estágio, trabalho de conclusão de curso, monitoria e outros programas 
de apoio acadêmico e psicopedagógico ao discente. 
 
Art. 37 - O Núcleo de Apoio ao Estudante é de responsabilidade do Coordenador do Núcleo de 
Apoio ao Estudante. 
 
Art. 38 - Ao Núcleo de Apoio ao Estudante compete: 
 
I - Propor aos Colegiados de Curso ações relativas às atividades de estágio, trabalho de conclusão 
de curso e monitoria, além dos programas de apoio acadêmico e psicopedagógico ao discente; 
 
II - Propor aos Colegiados de Curso mudanças nos planos, programas e projetos de estágio, 
trabalho de conclusão de curso e monitoria; 
 
III - Assessorar os Colegiados de Curso na elaboração de planos, programas, projetos de estágio, 
trabalho de conclusão de curso e monitoria; 
 
IV - Atender às solicitações das Coordenações de Curso quanto ao fornecimento de vagas de 
estágio e à seleção e contratação de monitores; 
 
V - Acompanhar os trabalhos discentes de estágio, trabalho de conclusão de curso e monitoria; 
 
VI - Orientar os discentes sobre os procedimentos de estágio, trabalho de conclusão de curso e 
monitoria, além de outros programas de apoio acadêmico e psicopedagógico; 
 
VII - Distribuir convocações para a composição de bancas avaliadoras de trabalhos, quando 
necessárias, depois de nomeados os seus integrantes pelo Diretor Acadêmico; 
 
VIII - Providenciar a publicidade dos trabalhos de estágio, trabalho de conclusão de curso e 
monitoria e outras produções acadêmicas dos discentes; 
 
IX - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados ao Núcleo de Apoio ao Estudante; 
 
X - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral e pelo Diretor 
Acadêmico. 
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SEÇÃO III – DO NAPED – NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 

 
Art. 39 – O NAPED consiste numa ação multidisciplinar voltada para o atendimento e orientação 
dos acadêmicos, no que tange à superação de dificuldades no processo de aprendizagem, no 
campo do relacionamento interpessoal e distúrbios comportamentais e emocionais que afetem o 
desempenho acadêmico. 
 
Art. 40 – O atendimento pelo NAPED possibilita ao discente refletir sobre sua condição social e 
emocional, compreendendo a dinâmica do processo de ensino e aprendizagem, especialmente 
seu papel como protagonista desse processo. 
 
Art. 41 – O atendimento psicopedagógico será prestado por um pedagogo com formação em 
Psicopedagogia. 
 
Art. 42 - O NAPED trabalha de maneira organizada e sistemática, com base em campos de 
estudos específicos, a partir das seguintes modalidades: 
 
I – Atendimento individual, com o fim de diagnóstico e orientação acadêmica; 
 
II – Atendimento em grupos de apoio, com o fim de contribuir para o desenvolvimento de aspectos 
afetivo-emocionais e psicossociais que incidam sobre o processo de aprendizagem, por meio de 
encontros e oficinas. 
 
III – Encaminhamento, caso necessário, para acompanhamento pelos Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPs. 
 
Art. 43 – A participação nos serviços oferecidos pelo NAPED é exclusiva para alunos conforme 
os seguintes critérios: 
 
I - Estar devidamente matriculado em curso da FACIMPA; 
 
II - Apresentar encaminhamento da Coordenação de Curso ou da Diretoria Acadêmica relatando 
a necessidade e a prioridade do atendimento; ou 
 
III - Por solicitação direta do acadêmico, mediante justificativa, por escrito, da necessidade do 
atendimento. 
 
Art. 44 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica em 
conjunto com o Psicopedagogo e a Coordenação do Curso envolvido. 
 
 

SEÇÃO IV – DA BIBLIOTECA 

 
Art. 45 – A Biblioteca é um órgão suplementar, regido por regulamento próprio, que tem a 
finalidade de fornecer os elementos necessários à realização e enriquecimento dos trabalhos 
pedagógicos, consultas e pesquisas. 
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Art. 46 - A organização e o funcionamento da Biblioteca são estabelecidos em normas próprias 
baixadas pelo CONSEPE e pelo Diretor Geral. 
 
Art. 47 - A Biblioteca é dirigida pelo Bibliotecário, nomeado pelo Diretor Geral. 
 
§ 1º - O Bibliotecário deverá ter registro no Conselho Regional de Biblioteconomia. 
 
§ 2º - Na falta ou impedimento do Bibliotecário, o Diretor Geral nomeará um substituto, em caráter 
eventual, sempre que possível observando o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. 
 
Art. 48 - Os recursos didáticos de ensino, além de proporcionarem os meios necessários ao 
eficiente exercício das atividades docentes, devem ser atualizados em consonância com os novos 
instrumentos da tecnologia educacional. 
 
Art. 49 – Ao Bibliotecário compete: 
 
I - Dirigir, coordenar, executar e supervisionar as atividades de tecnologia educacional; 
 
II - Requisitar à Diretoria Geral a aquisição de livros e tecnologias de consulta bibliográfica para o 
acervo bibliográfico; 
 
III - Requisitar à Diretoria Geral a aquisição de equipamentos e recursos audiovisuais para o 
acervo da Biblioteca, ouvidas as Coordenações de Curso e os corpos docente e discente da 
FACIMPA; 
 
IV - Fazer a previsão orçamentária anual para aquisição, atualização e conservação do acervo 
bibliográfico; 
 
V - Conservar, produzir e utilizar materiais de aquisição do conhecimento; 
 
VI - Estabelecer uma política de organização, conservação, atualização e expansão do acervo 
bibliográfico; 
 
VII - Elaborar as fichas catalográficas e organizar os catálogos; 
 
VIII - Informatizar o acervo da Biblioteca, facilitando a organização e o empréstimo de material; 
 
IX - Estar ligado às redes de informações da Internet; 
 
X - Divulgar os serviços de Biblioteca para a comunidade acadêmica; 
 
XI - Elaborar projetos e programas de incentivo à leitura, à pesquisa, à cultura e às artes em geral; 
 
XII - Avaliar, por intermédio de observações e instrumentos adequados, as atividades da 
Biblioteca; 
 
XIII - Organizar, cuidar, atualizar e manter um intercâmbio de empréstimo dos recursos didáticos;  
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XIV - Zelar pelos livros e periódicos do acervo da Biblioteca; 
 
XV - Instalar métodos e sistemas de controle de livros e periódicos a fim de se impedirem os 
extravios e as perdas por furto; 
 
XVI - Encadernar os periódicos; 
 
XVII - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Biblioteca; 
 
XVIII - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral e pelo Diretor 
Acadêmico. 
 

 

SEÇÃO V – DO SETOR FINANCEIRO 

 
Art. 50 – O Setor Financeiro é de responsabilidade do Auxiliar do Setor Financeiro, a ser nomeado 
pelo Diretor Geral.  
 
§ único - Na falta ou impedimento do Auxiliar do Setor Financeiro, o Diretor Geral nomeará um 
substituto. 
 
Art. 51 - Ao Setor Financeiro compete: 
 
I - Receber as parcelas, taxas, contribuições e emolumentos; 
 
II - Efetuar os pagamentos das contas, dos impostos e dos funcionários, mediante autorização do 
Diretor Geral; 
 
III - Controlar os gastos, confrontando-os com os valores previstos no orçamento anual e em 
função da arrecadação da receita; 
 
IV - Manter o Diretor Geral informado sobre o saldo bancário e em caixa; 
 
V - Emitir recibos; 
 
VI - Expedir, sob autorização do Diretor Geral, cartas de cobrança; 
 
VII - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados ao Setor Financeiro; 
 
VIII - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
 
 

SEÇÃO VI – DO ALMOXARIFADO 
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Art. 52 – O Almoxarifado é de responsabilidade direta do Auxiliar do Setor de Almoxarifado, a ser 
nomeado pelo Diretor Geral.  
 
Art. 53 - Ao Almoxarifado compete: 
 
I - Registrar, armazenar e distribuir materiais recebidos; 
 
II - Certificar o recebimento e a conferência de materiais, encaminhando para a Diretoria Geral os 
devidos procedimentos; 
 
III - Manter atualizado o controle de estoque mínimo e máximo de materiais; 
 
IV - Comunicar à Diretoria Geral toda saída de material permanente e equipamentos; 
 
V - Levar ao conhecimento do Diretor Geral toda avaria que se verificar em qualquer material que 
estiver sob sua guarda, prestando os necessários esclarecimentos; 
 
VI - Zelar pelos bens patrimoniais confiados ao Almoxarifado; 
 
VII - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
 
 

SEÇÃO VII – DA TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
Art. 54 – O setor de TI é de responsabilidade do Técnico da TI, a ser nomeado pelo Diretor Geral.  
 
Art. 55 - Ao setor de Tecnologia da Informação compete: 
 
I - Supervisionar as atividades relativas à área de informática; 
 
II - Prestar serviços de instalação e manutenção de softwares; 
 
III - Opinar sobre os recursos disponíveis no mercado a fim de solucionar problemas comuns 
decorrentes do uso de equipamentos de informática; 
 
IV - Prestar atendimentos aos usuários de computadores e periféricos da instituição; 
 
V - Realizar manutenção de hardware; 
 
VI - Zelar pelos bens patrimoniais confiados ao setor de TI; 
 
VII - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
 
 

SEÇÃO VIII – DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO 
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Art. 56 – O Setor de Serviços Gerais e Manutenção é de responsabilidade do Auxiliar de Serviços 
Gerais e Manutenção, a ser nomeado pelo Diretor Geral.  
 
Art. 57 - Ao Setor de Serviços Gerais e Manutenção compete: 
 
I - Executar tarefas relativas à limpeza do prédio e de equipamentos; 
 
II - Realizar rotina de limpeza e manutenção das dependências internas e externas do prédio; 
 
III - Organizar o lixo; 
 
IV - Solicitar reposição de produtos de limpeza; 
 
V - Zelar pelos bens patrimoniais confiados ao Setor de Serviços Gerais e Manutenção; 
  
VI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
 
 

SEÇÃO IX – DO SETOR DE PESSOAL 

 
Art. 58 - O Setor de Pessoal é de responsabilidade do Auxiliar do Setor de Pessoal, a ser nomeado 
pelo Diretor Geral.  
 
Art. 59 - Ao Setor de Pessoal compete: 
 
I - Proceder às atividades de recrutamento e seleção de pessoal necessário à instituição, sob 
orientação da Diretoria Geral; 
 
II - Manter atualizado o cadastro de funcionários da instituição; 
 
III - Proceder às anotações relativas ao contrato de todo o pessoal da instituição; 
 
IV - Controlar o horário de trabalho e o ponto dos funcionários; 
 
V - Controlar e elaborar escala de férias; 
 
VI - Proceder ao levantamento de horas-extras, quando for o caso; 
 
VII - Preencher os documentos relativos às contribuições sociais; 
 
VIII - Elaborar a folha de pagamento e os recibos de pagamento e quitação, no caso de rescisão 
contratual de trabalho; 
 
IX - Zelar pelos bens patrimoniais confiados ao Setor de Pessoal; 
 
X - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
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SEÇÃO X – DO SETOR DE COMPRAS 

 
Art. 60 - O Setor de Compras é de responsabilidade do Auxiliar do Setor de Compras, a ser 
nomeado pelo Diretor Geral.  
 
Art. 61 - Ao Setor de Compras compete: 
 
I - Executar os procedimentos para se efetivarem as compras e alienações de bens e serviços; 
 
II - Elaborar os editais de licitações; 
 
III - Emitir as ordens de serviços advindas da Diretoria Geral; 
 
IV - Elaborar listas de padronização que visem a facilitar a aquisição de bens; 
 
V - Estabelecer normas que visem a agilizar as aquisições de bens e serviços; 
 
VI - Efetuar o controle de todos os contratos que advierem a qualquer tipo de transação; 
  
VII - Zelar pelos bens patrimoniais confiados ao Setor de Compras; 
 
VIII - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
 

 

SEÇÃO XI – DO SETOR DE PATRIMÔNIO 

 
Art. 62 - O Setor de Patrimônio é de responsabilidade do Auxiliar do Setor de Patrimônio, a ser 
nomeado pelo Diretor Geral.  
 
Art. 63 - Ao Setor de Patrimônio compete: 
 
I - Arrolar e escriturar todos os bens móveis e imóveis da instituição; 
 
II - Efetuar o tombamento de bens, registrando-os com todas as suas características; 
 
III - Colocar marca patrimonial em cada material permanente e equipamento, de acordo com a 
numeração e classificação vigentes; 
 
IV - Promover a reavaliação do acervo patrimonial da instituição, prestando as informações 
necessárias à Diretoria Geral; 
 
V - Zelar pelos bens patrimoniais confiados ao Setor de Patrimônio; 
 
VI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 
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SEÇÃO XII – DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 
Art. 64 – A Assessoria Jurídica é de responsabilidade do Assessor Jurídico, a ser nomeado pelo 
Diretor Geral. 
 
§ único – O Assessor Jurídico deve ter a formação específica mínima de bacharel em Direito. 
 
Art. 65 - Ao Assessor Jurídico compete: 
 
I – Prestar assessoria em todas as decisões e processos da Instituição que envolvem relações 
jurídicas, seja na esfera do Direito Público, do Direito Civil, do Direito Penal ou do Direito 
Trabalhista; 
 
II – Recomendar ao Diretor Geral as melhores decisões jurídicas cabíveis a todos os casos em 
que for requerida assessoria; 
 
III – Acompanhar os casos de resilições parciais e rescisões de contrato de trabalho dos servidores 
técnico-administrativos e docentes da Instituição; 
 
IV – Elaborar contratos, termos de convênio e similares, bem como emitir parecer sobre todo tipo 
de documentação emanada da Instituição; 
 
V - Zelar pelos bens patrimoniais confiados à Assessoria Jurídica; 
 
VI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral. 

 
 
 

TÍTULO III – DO REGIME ACADÊMICO 
 

CAPÍTULO I – DO PERÍODO LETIVO E DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
Art. 66 - O calendário escolar tem por finalidade a previsão dos dias e períodos destinados à 
realização de atividades acadêmicas curriculares nos estabelecimentos da FACIMPA, conjugando 
os interesses dos corpos da comunidade. 
 
Art. 67 - Na elaboração do calendário escolar são observadas as determinações legais e as 
emanadas dos órgãos colegiados. 
 
Art. 68 - Considera-se como dia letivo aquele em que são oficialmente ministradas aulas ou 
atividades integrantes do currículo, especificadas no calendário escolar em que se registre a 
presença dos discentes e docentes. 
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§ único - As aulas previstas no calendário escolar podem ser suspensas somente em decorrência 
de situações imprevisíveis que justifiquem tal medida, ficando sujeitas à compensação do dia letivo 
e da carga horária correspondente. 
 
Art. 69 - O calendário escolar é aprovado pelo CONSEPE. 
 
Art. 70 - O ano letivo regular, independentemente do ano civil, tem a duração de 200 (duzentos) 
dias letivos anuais divididos em 2 (dois) semestres letivos de 100 (cem) e horas/aulas/atividades 
previstas pela legislação em vigor para a execução do trabalho acadêmico efetivo, excluído o 
tempo reservado para exames finais. 
 
 

CAPÍTULO II - DA ADMISSÃO AOS CURSOS/PROGRAMAS 

 
Art. 71 - A admissão aos cursos da FACIMPA é feita observando-se os seguintes princípios: 
 
I - Realização de processo seletivo, cujo edital deve ser aprovado pelo CONSEPE, em 
conformidade com a Lei; 
 
II - Os exames de seleção são elaborados tendo em vista os conteúdos da base nacional comum 
do Ensino Médio; 
 
III - Aproveitamento dos resultados do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), se o CONSEPE 
assim deliberar; 
 
IV - Portador de diploma de curso superior pode ser admitido, mediante processo seletivo, desde 
que haja vaga no curso de seu interesse, obedecendo-se a edital específico para tal; 
 
V - Matrículas especiais em disciplinas isoladas podem ser admitidas em cursos que apresentem 
vagas, desde que o interessado demonstre competência e habilidade condizentes com o perfil do 
ingresso constatadas em avaliações específicas, obedecendo-se a edital específico para tal. 
 
 

CAPÍTULO III - DA MATRÍCULA E DA REMATRÍCULA 

 
Art. 72 - É vedada a recusa de matrícula por motivo de discriminação de raça, sexo, condição 
social, convicção política ou crença religiosa. 
 
Art. 73 - A matrícula é o vínculo do discente com o curso, com a FACIMPA e com a Entidade 
Mantenedora. 
 
Art. 74 - A matrícula nos cursos é feita na FACIMPA e é única para todo o curso. 
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§ 1º - Nos termos do caput deste artigo, o discente pode efetuar sua própria matrícula, desde que 
seja maior de idade ou tenha sido emancipado; caso contrário, somente o pai, a mãe ou outro 
responsável legal pode efetuar a matrícula. 
 
§ 2º - Antecedendo o período escolar, em data fixada no calendário escolar, o discente deve fazer 
sua renovação de matrícula nas disciplinas que queira cursar ou em que esteja apto a fazê-lo, 
quando não impedido por determinação do CONSEPE. 
 
§ 3º - Uma vez efetivada a matrícula ou rematrícula, não são permitidas ao discente a alteração, 
a inclusão ou a exclusão de disciplinas. 
 
Art. 75 - Os horários das aulas são preparados pelos Coordenadores de Curso, aprovados pelos 
Colegiados de Cursos e consolidados pela Diretoria Acadêmica. 
 
Art. 76 - É recusada a renovação de matrícula na FACIMPA ao discente: 
 
I - Que não concluir o curso no limite máximo de integralização; 
 
II - Desvinculado, na forma deste Regimento; 
 
III - Que perder os prazos estipulados no calendário escolar; 
 
IV - Que for inadimplente. 
 
Art. 77 - A matrícula pode ser cancelada a qualquer tempo pelo CONSEPE se: 
 
I - Ficarem comprovadas, por meio de laudo médico, condições inadequadas de sanidade mental 
do aluno; 
 
II - Tiver sido obtida mediante a apresentação de documentos falsos; 
 
III - For decorrente de comprovada má-fé. 
 
§ único - Responde civil, administrativa e penalmente o discente, quando maior de idade, ou seu 
responsável, quando menor, por qualquer dano ou consequência advinda de matrícula com 
documento falso, adulterado ou irregular. 
 

 

CAPÍTULO IV - DA DISCIPLINA ISOLADA 

 
Art. 78 - Podem solicitar matrícula em disciplinas isoladas nos Cursos da FACIMPA: 
 
I - Alunos regularmente matriculados em Cursos de Graduação de outras IES, dentro dos limites 
de vagas de cada disciplina, desde que o aluno seja encaminhado oficialmente pelo Coordenador 
do Curso de origem;  
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II - Alunos especiais, sem vínculo com IES, portadores de diploma de curso superior, desde que 
aprovados pelo CONSEPE; 
 
III - Alunos regularmente matriculados nesta IES, e que solicitam cursar disciplina de outro curso 
da IES e/ou de períodos sequentes de seu curso de origem, desde que seja encaminhado pelo 
coordenador do curso de origem e com aprovação do CONSEPE. 
 
Art. 79 - Será permitida a inscrição em disciplinas isoladas nos cursos da FACIMPA, mediante 
disponibilidade de vagas, obedecendo os seguintes critérios:  
 
I - O candidato só poderá solicitar a inscrição em até 2 (duas) disciplinas, por semestre; 
 
II - O candidato só poderá cursar disciplinas isoladas por no máximo 3 (três) semestres letivos, 
consecutivos ou não; 
 
III – A inscrição em disciplinas isoladas está limitada ao máximo de 10% (dez por cento) do total 
das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso; 
 
IV - O deferimento da inscrição em disciplina isolada é de competência do CONSEPE, após 
consulta ao responsável pela disciplina, emitindo parecer fundamentado sobre o requerimento, a 
partir das disponibilidades de atender à solicitação; 
 
V – O pedido para cursar disciplina isolada deverá ser encaminhado ao CONSEPE, no período 
estabelecido no Calendário Acadêmico. 
 
§ 1º – Após passado o período estabelecido, não serão aceitos pedidos de inscrição em disciplina 
isolada. 
 
§ 2º - A inscrição concedida nos termos de disciplina isolada não caracteriza vínculo com a 
FACIMPA para qualquer fim. 
 
Art. 80 - Caberá ao candidato de outras IES encaminhar à Secretaria da FACIMPA a seguinte 
documentação para inscrição em disciplina isolada: 
 
I - Requerimento do aluno solicitando a inscrição na(s) disciplina(s); 
 
II - Declaração da instituição de origem de que está regularmente matriculado, anexado histórico; 
 
III – Xerox dos documentos pessoais do aluno - RG e CPF. 
 
Art. 81 - Caberá ao candidato sem vínculo com outras IES encaminhar à Secretaria da FACIMPA 
a seguinte documentação para inscrição em disciplina isolada: 
 
I - Requerimento do aluno solicitando a inscrição na(s) disciplina(s);  
 
II - Diploma de curso superior. 
 
Art. 82 - Os casos omissos neste Regimento serão apreciados pelo CONSEPE. 
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CAPÍTULO V - DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 

 
Art. 83 – O aproveitamento de disciplinas da própria Instituição ou de outras ocorre através de 
estudos de casos encaminhados à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos, em período 
previsto no Calendário Acadêmico, e analisados pela Coordenação de Curso com auxílio dos 
docentes das disciplinas, devendo ser aprovado pelo respectivo Colegiado de Curso. 
 
Art. 84 – A solicitação de aproveitamento de disciplinas para um determinado curso da FACIMPA 
será deferida se: 
 
I – A disciplina cursada contiver, pelo menos, 60% (sessenta por cento) da carga horária da 
disciplina da qual o aluno pleiteia dispensa; e 
 
II – Se houver, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de equivalência entre os conteúdos 
ministrados entre as disciplinas. 
 
III -   A partir do semestre 2020/1 os ingressantes dos cursos de medicina nas seguintes 

modalidades: processo seletivo tradicional, vestibular agendado, processo seletivo Enem, 

transferência externa, Prouni, Fies e portador de diploma, só terão aproveitamento de créditos em 

disciplinas cursadas nos últimos 6 (seis) meses a contar do semestre de seu ingresso no curso, 

cujas disciplinas cursadas na Instituição de origem atendam ao percentual mínimo de carga 

horária e conteúdo estipulado pela FACIMPA. 

 

CAPÍTULO VI - DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
Art. 85 – A FACIMPA distribui, ao longo de cada semestre letivo, 100 (cem) pontos por disciplina, 
seguindo regime próprio abaixo apresentado: 
 
I – 2 (dois) grupos de avaliações, N1 e N2, que, juntos, totalizam 70 (setenta) pontos, cuja 
distribuição específica é estabelecida internamente no Curso, em consenso entre os docentes 
responsáveis pelas disciplinas e a Coordenação de Curso; 
 
II – 1 (um) grupo de avaliações N3, que perfaz o total de 20 (vinte) pontos, também com 
distribuição específica estabelecida internamente no Curso; e 
 
III – 1 (um) teste de proficiência com o valor de 10 (dez) pontos. 
 
§ 1º – Ao final do semestre, será aprovado o aluno que perfizer a nota mínima de 70 (setenta) 
pontos no somatório de N1, N2, N3 e teste de proficiência, além de apresentar o mínimo de 75% 
(setenta e cinco por cento) de frequência às aulas; 
 



                          FACIMPA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ 

                                 INSTITUTO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

        Folha 32, quadra especial, Lote 10 – Bairro Nova Marabá - Marabá- PA CEP 68.508-310 

                                     CNPJ: 07.962.437/0001-55  -  www.facimpa.edu.br 

 

28 
 

§ 2º – Será automaticamente reprovado o aluno que não alcançar o mínimo de 40 (quarenta) 
pontos no somatório de N1, N2, N3 e teste de proficiência ou que não apresentar o mínimo de 
75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas; 
 
§ 3º – O aluno que perfizer o mínimo de 40 (quarenta) pontos e menos de 70 (setenta) pontos no 
somatório de N1, N2, N3 e teste de proficiência poderá realizar exame final valendo 100 (cem) 
pontos. O resultado desse exame será somado à nota semestral anterior do aluno e dividido por 
2 (dois), correspondendo à sua média final do semestre, na qual, para aprovação, o aluno deverá 
apresentar nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.   
 
Art. 86 – Após a aplicação das atividades avaliativas, os professores têm o prazo de 7 (sete) dias 
para entregar aos discentes as atividades corrigidas. 
 
Art. 87 – Caso discorde da correção feita pelo professor, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) 
dias letivos para solicitar revisão de nota junto à Coordenação do Curso. 
 
Art. 88 – O aluno que perder uma avaliação terá que elaborar requerimento de segunda chamada 
na Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos, pagando taxa correspondente no Setor 
Financeiro. Tal requerimento será analisado e, caso apresente motivo justificado em lei, o aluno 
terá direito à reavaliação. 
 
§ único – O prazo para dar entrada no requerimento de segunda chamada é de, no máximo, 3 
(três) dias úteis após a aplicação da avaliação, e deve ser acompanhado de atestado médico ou 
de trabalho. 
 
 

CAPÍTULO VII - DO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA 

 
Art. 89 - O trancamento da matrícula é expediente válido para o discente interromper seus estudos 
sem perder o vínculo com a FACIMPA, e pode ser requerido pelo próprio discente ou por seu 
responsável. 
  
Art. 90 - O trancamento de matrícula em curso da FACIMPA: 
 
I - É vedado ao discente por um período de 30 (trinta) dias após a data da renovação de matrícula; 
 
II - Deve ter o prazo explicitado no requerimento; 
 
III - Não pode ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do tempo mínimo de integralização do 
curso; 
 
IV – Deve ser renovado pelo discente a cada 6 (seis) meses junto à Secretaria de Registros e 
Controle Acadêmicos. 
 
Art. 91 - O discente deve requerer o destrancamento da matrícula até o vencimento do prazo 
explicitado para o trancamento, observando-se os períodos definidos no calendário escolar para 
o exame da solicitação. 
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CAPÍTULO VIII - DA TRANSFERÊNCIA 

 
Art. 92 - O discente, seu responsável ou seu representante legal pode requerer transferência para 
outra instituição de ensino. 
 
Art. 93 – A FACIMPA pode aceitar transferência de discentes provenientes de outras instituições 
de ensino, nos períodos estabelecidos no calendário acadêmico, desde que haja vagas 
remanescentes, de acordo com edital a ser publicado no site da IES. 
 
§ 1º - A transferência pode ocorrer quando o discente provém do mesmo curso mantido por IES 
nacional, autorizado ou reconhecido, feitas as necessárias adaptações curriculares em cada caso, 
de acordo com a legislação vigente. 
 
§ 2º - É automaticamente deferido o pedido de transferência da FACIMPA para outra IES ou de 
uma instituição para a FACIMPA, independentemente da existência de vagas e do cumprimento 
dos prazos fixados no calendário escolar, quando se tratar de transferência ex officio, amparada 
pela legislação em vigor. 
 

CAPÍTULO IX - DA LICENÇA PARA GESTANTES 

 
Art. 94 - A partir do 8º (oitavo) mês de gestação e durante 3 (três) meses a estudante em estado 
de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares que devem atender ao processo 
de aprendizagem. 
 
§ 1º - A presença às aulas é substituída por exercícios domiciliares, que devem ser executados 
durante o prazo estabelecido em atestado médico. 
 
§ 2º - As atividades práticas, realizadas em laboratórios ou em campo, ou estágios profissionais, 
realizados em situações reais, não podem ser contemplados nos exercícios domiciliares, pois 
essas atividades não têm como ser efetivadas em domicílio ou no estabelecimento em que esteja 
internada a aluna. 
 
§ 3º - O início e o fim do período em que é permitido o afastamento da gestante serão 
determinados por atestado médico a ser apresentado à Secretaria de Registros e Controle 
Acadêmicos da FACIMPA. 
 
Art. 95 - Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante atestado médico, poderá 
ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto. 
 
§ único - Em qualquer caso, é assegurado à aluna em estado de gravidez o direito à prestação 
dos exames finais. 
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Art. 96 – Após o término do prazo previsto no atestado médico, a aluna terá 1 (um) mês para 
regularizar a sua vida acadêmica na Instituição. 
 

 

CAPÍTULO X - DA COLAÇÃO DE GRAU 

 
Art. 97 – Para obter o título referente à conclusão de curso, o aluno deverá ter cumprido todas as 
atividades previstas na matriz curricular: disciplinas, trabalho de conclusão de curso, atividades 
complementares, estágios e quaisquer outras exigências adicionais legais. Além disso, conforme 
determinações do Ministério da Educação, o aluno deve ter participado do ENADE, o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes, que é considerado um item curricular. 

 
§ 1º - Colará grau o discente que concluir com aproveitamento e frequência o curso da educação 
superior. 
 
§ 2º - Não colará grau o discente que estiver pendente em qualquer disciplina da matriz curricular, 
em trabalho de conclusão de curso, em atividades complementares, em estágio supervisionado 
do seu curso ou qualquer outra exigência, devendo primeiramente regularizar a sua situação. 
 
Art. 98 – A FACIMPA responsabiliza-se pela organização e condução da cerimônia oficial de 
colação de grau, incluindo a elaboração da pauta da cerimônia, a realizar-se em dia e horário 
estabelecidos pela Instituição, em suas próprias dependências, isentando-se da responsabilidade 
sobre quaisquer outras atividades relacionadas à conclusão de curso empreendidas pelas turmas 
em questão realizadas fora da Instituição por decisão unilateral dos formandos. 

 
 

CAPÍTULO XI - DA DESVINCULAÇÃO OU DESLIGAMENTO 

 
Art. 99 - A desvinculação ou desligamento é o ato de excluir o discente matriculado. 
 
Art. 100 - É desvinculado ou desligado e perde o direito à vaga o discente que: 
 
I - Não fizer sua renovação de matrícula nos prazos estabelecidos no calendário escolar; 
 
II - Não renovar o trancamento de matrícula nos prazos fixados no calendário escolar ou não 
requerer o destrancamento da matrícula conforme determina este Regimento e, 
complementarmente, as normas baixadas pelos Órgãos Colegiados; 
 
III - Sofrer penalidade disciplinar; 
 
IV - Colar grau; 
 
V - Requerer desvinculação ou desligamento, por escrito, e o pedido for deferido pelo Diretor 
Geral; 
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VI - For transferido; 
 
VII - For desligado por abandono ou evasão; 
 
VIII - Tiver vencido seu prazo para integralização do curso. 
 
§ único - Não é considerado desvinculado o discente que, antes da colação de grau, tiver seu 
pedido para cursar nova habilitação ou disciplina isolada deferido pelo Diretor Geral, desde que 
tal procedimento seja previsto na legislação. 

 
 

TÍTULO IV – DO REGIME ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO I - DAS PARCELAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E EMOLUMENTOS 

 
Art. 101 - O recebimento e o controle de parcelas, taxas, contribuições e emolumentos e a 
expedição de boletos de cobrança são de competência do Setor Financeiro. 
 
Art. 102 - O discente ou seu responsável deve ficar ciente, no ato da matrícula ou renovação de 
matrícula, do valor do contrato do curso no qual se matriculou ou se inscreveu e do número de 
parcelas que deve pagar para quitar aquele valor. 
 
§ único - No ato da matrícula ou da renovação de matrícula, o discente ou seu responsável deve 
pagar uma parcela, como sinal, arras e princípio de pagamento, que não pode ser devolvida em 
caso de rescisão de contrato por qualquer que seja o motivo. 
 
Art. 103 – A FACIMPA deve manter em local visível tabela contendo a relação dos serviços 
disponibilizados aos discentes e suas respectivas taxas, contribuições ou emolumentos, depois 
de aprovada pelo Diretor Geral. 
 
§ único - O pagamento das taxas, contribuições e emolumentos é a vista, no ato do protocolo do 
requerimento pelo discente ou seu responsável. 
 
Art. 104 - Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, a FACIMPA deve cobrar juros, multa e 
atualização monetária. 
 
Art. 105 – O Setor Financeiro pode deferir desconto sobre o valor da parcela em casos deliberados 
pelo Diretor Geral. 
 
Art. 106 - O discente menor de idade deverá apresentar responsável maior de idade que 
responderá por seus atos acadêmicos, administrativos e jurídicos. 
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CAPÍTULO II - DO REGIME DISCIPLINAR 
 
Art. 107 - São aplicáveis, na Faculdade, as seguintes penas disciplinares: 
 
I. Advertência, oral ou escrita; 
 
II. Repreensão; 
 
III. Suspensão, por até 30 (trinta) dias; 
 
IV. Dispensa; 
 
V. Desligamento; 
 
VI. Destituição. 
 
Art. 108 - É da competência do Diretor Geral cumprir o regime disciplinar, cabendo recurso de 
suas decisões, segundo o disposto neste Regimento. 
 
§ único - A pena de advertência pode ser aplicada ao estudante pelo professor e, ao funcionário, 
pelo chefe imediato. 
 
Art. 109 - As penas são aplicadas de acordo com a gravidade das faltas, considerando-se, à vista 
dos fatos, os seguintes elementos: 
 
I. Infração cometida; 
 
II. Primariedade do infrator; 
 
III. Dolo ou culpa; 
 
IV. Valor e utilidade dos bens atingidos; 
 
V. Grau de autoridade ofendida. 
 
§ único - Assegura-se, em qualquer hipótese, amplo direito de defesa. 
 
Art. 110 - A aplicação de pena não desobriga o punido do ressarcimento de danos causados à 
instituição. 
 
Art. 111 - A aplicação das penas de suspensão, dispensa, desligamento e destituição é feita 
mediante critérios próprios da Instituição, observada a legislação em vigor. 
 
Art. 112 - Mediante representação de qualquer interessado, é passível de sanção disciplinar o 
professor que, sem motivo aceito como justo pelo CONSEPE, deixe de cumprir programa a seu 
cargo ou horário a que esteja obrigado, importando a reincidência em motivo bastante para 
dispensa, caracterizada como justa causa. 
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§ 1º - Se a representação for considerada objeto de deliberação, o professor ficará desde logo 
afastado de suas funções, sem perda da remuneração, até que se delibere a respeito. 
 
§ 2º - O CONSEPE deve pronunciar-se sobre a representação no prazo de 10 (dez) dias, contados 
da data do protocolo. 
 
Art. 113 - Ao aluno que esteja respondendo a inquérito na Faculdade como indiciado será negada 
a transferência para outra instituição de ensino, até a conclusão do inquérito. 
 
Art. 114 - A sanção disciplinar aplicada a aluno não é registrada em seu histórico escolar, 
anotando-se apenas nos registros acadêmicos específicos. 
 
 

CAPÍTULO III - DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA 

 

Art. 115 - A Entidade Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades públicas 
e o público em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 
respeitados os limites da lei e o disposto em seu Estatuto e neste Regimento, a liberdade 
acadêmica e a autoridade própria dos órgãos deliberativos e executivos da Faculdade. 
 
§ 1º - A Faculdade é dependente da Entidade Mantenedora apenas quanto à manutenção de 
serviços e nas decisões de ordem econômico-financeira, não havendo por parte desta nenhuma 
ingerência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
§ 2° - A Faculdade se relaciona com a Entidade Mantenedora através da Diretoria Geral. 
 
Art. 116 - A Entidade Mantenedora reserva-se ao acompanhamento da administração 
orçamentária e financeira da Faculdade. 
 
Art. 117 - As decisões dos órgãos da Faculdade que importem aumento de despesas deverão ser 
levadas ao conhecimento da Entidade Mantenedora. 
 

 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 118 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Diretoria Geral, ouvidos o 
CONSEPE, os Colegiados de Curso ou a Mantenedora, quando estes versarem sobre a matéria 
de seu interesse direto. 
 
Art. 119 - À Faculdade são vedadas manifestações de caráter político-partidário e quaisquer 
atividades que revelem preconceitos ou discriminações vedadas em lei ou socialmente 
repudiadas. 
 
Art. 120 - Nenhuma publicação que envolva responsabilidade da Faculdade pode ser feita sem 
autorização prévia da Diretoria Geral. 
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Art. 121 - O disposto neste Regimento não concede ao corpo docente e ao pessoal técnico-
administrativo qualquer direito trabalhista especial, sendo os respectivos contratos de trabalho 
regidos exclusivamente pela legislação trabalhista. 
 
 
 
Marabá - PA, 08 de Janeiro de 2020. 
 
 

 

 
Diretor Geral – p/ CONSEPE 


