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Regulamento Interno dos Laboratórios Multidisciplinares da Área de Saúde e 

Afins 

 

Dispõe sobre o Regulamento 

Interno dos Laboratórios 

Multidisciplinares da Área de 

Saúde da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos – FAPAC/ITPAC-

PORTO e dá outras providências. 

 

CAPÍTULO I 

 

Dos Objetivos e Definições 

 

Art. 1°. O presente regulamento estabelece as normas de organização e 

funcionamento dos Laboratórios Multidisciplinares da Área de Saúde da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos – ITPAC-PORTO, doravante denominado LABSAÚDE. 

Art. 2°. Os Laboratórios Multidisciplinares da Área de Saúde da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos – FAPAC/ITPAC-PORTO, o LABSAÚDE, tem como finalidade 

principal contribuir para o desenvolvimento de atividades relacionadas à ensino, 

pesquisa e extensão dos Cursos da Área de Saúde e afins, assim como dos Programas de 

Pós-Graduação relacionados às mesmas áreas, propiciando a formação acadêmica e 

aprimoramento profissional. 

Art. 3°. O LABSAÚDE tem como objetivos: 

I- Proporcionar, prioritariamente, a realização de atividades 

práticas/pedagógicas, para o desenvolvimento das disciplinas dos Cursos da Área de 

Saúde e afins da FAPAC/ ITPAC-PORTO, assim como de seus Cursos de Pós-Graduação, 

ofertadas pelo docente responsável e docentes usuários do laboratório;  

II - Apoiar as atividades de pesquisa, ensino e extensão devidamente 

cadastradas na COPPEX, vinculadas ou não a Programas de Iniciação Científica da 
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Pesquisa e Extensão, com a anuência do responsável pelo laboratório e demais unidades 

acadêmicas do ITPAC; 

III - Possibilitar o aprimoramento da produção científica dos Cursos da Área 

de Saúde e afins do ITPAC; 

IV - Facilitar a interação com outras instituições de ensino superior, 

instituições de pesquisa e com o setor empresarial, no âmbito público e privado, em 

consonância as normas do ITPAC, propiciando aumento da inserção social.  

 

CAPÍTULO II 

Da Estrutura Organizacional 

Art. 4°. A responsabilidade do LABSAÚDE será exercida por um docente 

permanente da FAPAC/ITPAC-PORTO, indicado pela Direção Acadêmica da FAPAC. 

 

I - Os Laboratórios terão a seguinte estrutura organizacional: 

a) Coordenação; 

b)  Docentes; 

c)  Técnicos e Usuários.  

 

Parágrafo único. Usuários compreendem professores, monitores, 

acadêmicos de iniciação científica, ligantes, estudantes de pós-graduação lato e/ou strito 

senso, pesquisadores visitantes e acadêmicos em geral. 

 

Art. 5º. Compete ao Coordenador do LABSAÚDE: 

 

I – Ter responsabilidade pelo controle e manutenção básica do laboratório; 

II - Autorizar o uso do laboratório pelos usuários (alunos, monitores, ligantes, 

docentes, técnicos de laboratório, colaboradores do ITPAC e demais pesquisadores e 

usuários visitantes); 

III - Zelar pela organização e disciplina dos usuários dentro do laboratório; 

IV - Supervisionar e orientar o uso correto dos equipamentos; 

V - Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio institucional; 
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VI - Permitir a operação de equipamentos, utensílios, insumos e materiais 

diversos por usuários após verificar a sua capacitação técnica; 

VII – Assegurar que o regulamento e as normas do laboratório sejam 

cumpridos; 

VIII – Ter responsabilidade pelo zelo e integridade dos equipamentos, 

utensílios, insumos e materiais diversos; 

IX - Suspender o direito de uso de um usuário, mesmo se estiver autorizada 

sua permanência no laboratório, em caso de infração a qualquer regra deste 

regulamento; 

X - Resolver casos não previstos no regulamento, juntamente com a Direção 

Acadêmica a qual o laboratório está ligado; 

XI - Coordenar e organizar calendário e horário de uso do laboratório, 

assegurando que haja atendimento eficiente a todos os usuários de acordo com o 

calendário letivo fornecido pelos Coordenadores de Curso; 

XII - Encaminhar para a Direção Acadêmica, a qual está ligada, as situações 

de perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de atitude de displicência, 

negligência, irresponsabilidade ou falta de cumprimento deste regulamento por parte 

do usuário; 

XIII - Atualizar periodicamente, a cada semestre letivo, a lista de usuários e 

monitores que utilizam os laboratórios; 

XIV - Gerenciar o laboratório e seu(s) técnico(s) no sentido de cuidar de sua 

estrutura geral: materiais permanentes e de consumo, almoxarifado e instalações, 

assegurando o funcionamento de cada um desses itens; 

Art. 6°. São deveres dos usuários: 

I - Seguir todas as normas do presente regulamento; 

II - Comunicar imediatamente a Coordenação do LABSAÚDE, qualquer 

anormalidade constatada durante a utilização do mesmo; 

III - Utilizar qualquer equipamento, utensílios, insumos e materiais diversos 

somente com autorização do responsável pelo laboratório (coordenadores). O usuário, 

após anuência para o uso dos equipamentos, utensílios, insumos e materiais diversos 

devem estar familiarizados com a sua operação, devendo seguir os Procedimentos de 

http://www.itpacporto.edu.br/


 

Rua 02, Qd. 07 – Jardim dos Ypês – Porto Nacional – CEP 77.500-000 CX Postal 124 – Fone: (63) 
3363-9600 – www.itpacporto.edu.br 

 

Operação Padrão dos respectivos equipamentos, insumos, utensílios e materiais 

diversos; 

IV - Ser responsável pelo equipamento/material que lhe foi concebido, 

zelando pela boa utilização e funcionamento do mesmo. 

Art. 7º. Não é permitido aos usuários: 

I - Alterar a configuração e/ou calibração de equipamentos, utensílios, 

insumos e materiais diversos sem a prévia autorização do Coordenador do LABSAÚDE, 

salvo às exceções pedagógicas ligadas a atividade docente e exclusivamente a eles; 

II - Retirar equipamentos e material de consumo das dependências do 

LABSAÚDE sem a prévia autorização do Coordenador do Laboratório; 

III – Mudar o local de utilização dos equipamentos, dentro do próprio 

laboratório, sem a prévia autorização do Responsável pelo Laboratório, salvo às 

exceções pedagógicas ligadas a atividade docente e exclusivamente a eles;  

IV - Manusear de forma inadequada os equipamentos; 

V – Utilizar material de consumo do laboratório sem a prévia autorização do 

Responsável (coordenador). 

Parágrafo único. As ligas acadêmicas são regulamentadas pela Coppex, 

dessa forma, é vedado aos ligantes o uso dos laboratórios e seus materiais sem que 

tenham projetos autorizados pela Coppex e que essa tenha o apresentado a coordenação 

do LABSAÚDE para conferência de disponibilidade e agendamento das atividades.  

 

Art. 8º. São atribuições dos técnicos de laboratório: 

I - Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança uso de EPI (jaleco branco 

de manga longa e calça comprida, sapatos fechados, gorro e máscara) e outras medidas 

de segurança previstas na legislação brasileira; 

II - Realizar montagens das aulas solicitadas pelos docentes, de acordo com o 

Protocolo Operacional Padrão elaborado na instituição; 

III - Solicitar o material necessário para aulas na Coordenação do LABSAÚDE, 

de acordo com o que está solicitado no Protocolo Operacional Padrão feito pelo docente; 

IV - Manter atualizada a manutenção dos equipamentos e providenciar as 

solicitações necessárias para o seu conserto, comunicando a Coordenação quando for o 

caso; 
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V - Manter a organização e controle sobre entrada e saída de materiais 

químicos e demais utilizados nas aulas; 

VI - Gerenciar os resíduos estocados no laboratório; 

VII - Organizar o laboratório e seus equipamentos, zelar pela manutenção dos 

equipamentos, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do 

laboratório em conformidade com as normas de qualidade e de biossegurança vigentes; 

VIII - Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e 

equipamentos do laboratório; 

IX - Participar de programas de treinamento, quando convocado, tais como 

cursos de brigadistas, biossegurança, qualidade no trabalho, atendimento ao público 

entre outros; 

X – Cumprir a escala de horário de acordo com o que a Coordenação designar, 

atentando para os períodos designados como horário de entrada, saída e descanso;  

XI – Recusar-se terminantemente a agir como instrutor, monitor, auxiliar ou 

assemelhando durante as atividades pedagógicas, limitando-se exclusivamente ao zelo 

do espaço físico e dos equipamentos; 

XII – Efetuar a retirada de acadêmico que esteja comprometendo o bom 

andamento dos estudos, na ausência do docente, em situações tais como monitorias, 

cursos, treinamentos; 

XIII – Não se configura atribuição do técnico de laboratório, sob qualquer 

pretexto, realizar testes preparatórios de aulas práticas com reagentes químicos de 

qualquer natureza, sendo de sua competência exclusiva montar os kits para as aulas de 

acordo com a solicitação do docente; 

XIV – Montar a aula somente como descrita no protocolo operacional padrão 

construído pelo docente, desde que seja este com antecedência de 48h (quarenta e oito 

horas) em aulas que exijam reagentes químicos e com 24h (vinte e quatro horas) para 

outros tipos de aulas; 

XV – O Técnico não está autorizado a montar aula prática sem agendamento 

recebido nos prazos estabelecidos no Inciso XIV do Art. 8º, ficando sob a 

responsabilidade do docente a garantia de realização da aula prevista;  
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XVI – É vedado ao técnico de laboratório acompanhar o professor na 

aplicação da prova teórica e finalizar aula para o docente, sob qualquer pretexto, ou 

permanecer com acadêmicos sem a presença do mesmo ou de monitores; 

XVII – É vedado ao técnico de laboratório se ausentar de seu posto de 

trabalho a fim de atender demanda e/ou solicitações de qualquer natureza que não seja 

estritamente vinculada às atividades do laboratório; 

XVIII – Deverá manter o controle do cancelamento de aulas junto à 

Coordenação, comunicando e justificando o motivo do cancelamento e se houve perda 

de material, insumos e utensílios. 

XIX – É vedado ao técnico administrar medicamentos, fazer curativos, 

dosagem de glicemia, aferimento de pressão ou qualquer outro procedimento no 

complexo LABSAÚDE; 

XX – É vedado ao técnico disponibilizar material e realizar agendamento de 

horário para cursos, ligas, monitorias, estudos individuais, capacitações e outros, sem a 

permissão da coordenação; 

XXI – Deverá fazer cumprir os horários fixados para as monitorias, visto que 

o mesmo é estabelecido pelo edital que a regulamentariza. Informar a coordenação 

qualquer alteração ou não cumprimento das normas pré-estabelecidas; 

XXII – Uso de uniforme e crachá; 

XXIII - Proibido uso de celular, alimentar-se e realizar outras atividades não 

sejam inerentes aos laboratórios no complexo LABSAÚDE; 

XXIV - As chaves devem se mantidas no chaveiro central quando se ausentar; 

XXV – É vedado ao técnico alimentar animais no ambiente do complexo dos 

laboratórios do LABSAÚDE; 

Parágrafo único. É terminantemente proibido guardar alimentos e 

utensílios utilizados para a alimentação nas geladeiras, freezers ou dependências do 

LABSAÚDE, salvo, quando estes forem destinados a reagentes e amostras. 

Art. 9º. São atribuições do docente: 

I – Preparar o protocolo de aula prática e entregar no tempo especificado 

para providências relativas à montagem da aula pelo técnico de laboratório, respeitando 

o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para atividades que envolvam reagentes 
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químicos, meios de cultivo, peças orgânicas e de 24h (vinte e quatro horas) para outros 

tipos de aula; 

II - No caso de aulas com reagentes químicos que necessitam de testes antes 

da aula, o docente deverá solicitar ao técnico um kit a mais para que o mesmo, docente, 

realize esses testes e deverá informar no complexo laboratorial a antecedência com que 

realizará esses testes; 

III - Somente o docente está autorizado a realizar testes com reagentes 

químicos. 

IV - O docente deverá acompanhar os alunos nos procedimentos de pesagens 

e pipetagens de reagentes químicos, não podendo delegar essa responsabilidade ao 

técnico de laboratório; 

V - O docente é responsável pelos insumos, utensílios, materiais e 

equipamentos utilizados durante as aulas, portanto deve instruir devidamente os 

acadêmicos quanto à forma de uso dos mesmos (microscópios, centrífugas, balanças, 

entre outros); 

VI - O docente deverá comunicar com antecedência, por email ou telefone, o 

cancelamento de uma aula a Coordenação do LABSAÚDE, justificando o motivo a sua 

coordenação do curso; 

VII - O docente deverá fazer um levantamento juntamente com o técnico de 

laboratório perto do final de cada semestre, de todo o material em estoque utilizado nas 

aulas, para assim solicitar o material do semestre seguinte, verificando quantidad es e 

real necessidade de compras, evitando gastos e perdas de materiais; 

VIII - Na ausência do técnico de laboratório o docente é totalmente 

responsável pelo laboratório e seus equipamentos; 

IX - É terminantemente proibido comer, beber, falar alto, usar linguagem 

inadequada e fumar dentro do LABSAÚDE; 

X - Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, jaleco branco de manga 

longa, calça cumprida e sapatos fechados, uso de EPI (luvas, gorro e máscara) e outras 

medidas de segurança previstas na legislação brasileira; 

XI – O docente não poderá permitir a permanência de usuários no laboratório 

durante as aulas sem que esses estejam devidamente matriculados/vinculados nas 

atividades das quais estão cadastrados; 
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XII – Assegurar-se de que os discentes que irão utilizar o laboratório tenham 

sido previamente instruídos nas boas práticas de segurança; 

XIII – Orientar os discentes a manter o laboratório em ordem ao término das 

aulas práticas; 

XIV – É vedado ao docente administrar medicamentos, fazer curativos, 

dosagem de glicemia, aferimento de pressão ou qualquer outro procedimento no 

complexo LABSAÚDE, para fins de, diagnóstico ou tratamento de pacientes; 

XV – Deve avaliar a necessidade de mudança nos protocolos de aulas práticas 

para adequações das mesmas para o próximo semestre e solicitar alteração deles junto 

à coordenação caso haja necessidade de alteração; 

XVI – Não retirar ou mudar o protocolo sem autorização da coordenação; 

XVII – Assinar o livro de controle de material usado e controle de aula; 

XVIII – Não retirar qualquer material sem autorização da coordenação; 

XIX – É vedado ao docente se apropriar das chaves do laboratório ou entrar 

no mesmo sem a autorização ou liberação dos técnicos ou coordenador; 

XX – É vedado ao docente realizar reparos, consertos e manutenção nos 

equipamentos e materiais sem autorização; 

XXI – É vedado ao docente mudar a configuração dos equipamentos sem 

autorização da coordenação; 

XXII – Respeitar a capacidade de usuários no laboratório, não permitindo 

superlotação  

 

Art. 10. São deveres dos monitores:  

I - Conhecer e cumprir as normas regulamentares do Laboratório;  

II - Auxiliar na preparação das aulas práticas sob a coordenação e supervisão 

exclusiva do docente, não podendo fazê-lo sem a assistência do mesmo;  

III - Preencher o cadastro no laboratório e estabelecer um horário a ser 

cumprido da monitoria, de comum acordo com o Docente Orientador e do Coordenador 

do LABSAÚDE;  

http://www.itpacporto.edu.br/


 

Rua 02, Qd. 07 – Jardim dos Ypês – Porto Nacional – CEP 77.500-000 CX Postal 124 – Fone: (63) 
3363-9600 – www.itpacporto.edu.br 

 

IV - Prestar orientações aos usuários em horários definidos, não podendo 

exercer sua função fora do horário;  

V - Não permitir a presença de outros acadêmicos nos laboratórios que não 

estejam relacionados à disciplina e sua monitoria; 

VI - Solicitar material ao coordenador ou técnico de laboratório para a 

elaboração de aula prática ou atendimento da monitoria respeitando os prazos de 

funcionamento do laboratório;  

VII - Comunicar aos técnicos qualquer problema com equipamentos e com 

usuários que infringirem norma deste regulamento. 

VIII – Vistoriar o uso de vestimenta adequada e remoção de materiais dos 

laboratórios; 

IX – Não dar aula no lugar do professor; 

X – Respeitar o número de usuários por monitoria; 

XI – Assinar o livro de empréstimo de material e de cumprimento da 

monitoria. 

CAPÍTULO III 

Do Acesso e Permanência no Laboratório 

Art. 11. Apenas usuários autorizados terão acesso ao mesmo. 

Art. 12. Não poderá ser desenvolvida no laboratório qualquer atividade que 

conflita com os objetivos do LABSAÚDE, descritos no Capítulo I. 

Art. 13. Os usuários deverão respeitar o horário para uso do laboratório 

estabelecido pelo responsável do mesmo, não sendo permitido acesso fora dos horários 

estabelecidos. 

I - Os laboratórios estarão disponíveis para atividades 10’ minutos antes do 

horário previsto de aula, não cabendo exigência de disponibilidade acima desse tempo;  

II - Para acesso ao laboratório acima de 10’ minutos deverá ser previsto no 

complexo; 

III - É proibido ao aluno, trabalhar sozinho nos laboratórios fora do horário 

em que não haja um professor ou responsável técnico, salvo necessidade comprovada e 
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trabalho, pessoas autorizadas, descrição sumária do trabalho a ser desenvolvido e aviso 

desta atividade ao setor responsável; 

IV - É proibido ao aluno trabalhar sozinho em atividades que envolvam 

elevados riscos potenciais, tais como: soluções alcalinas ou ácidas, altamente 

concentradas, destilações, manuseio de extratores em escala piloto utilizando solventes, 

queima de amostras para obtenção de cinzas e outras atividades que o responsável 

classificar de elevado risco potencial, manipulação de microrganismos patogênicos;  

 

Art. 14. É terminantemente proibido comer, beber, falar alto, usar linguagem 

inadequada e fumar dentro do LABSAÚDE. 

 

I - É terminantemente proibido usar aparelhos eletrônicos (celulares, 

câmeras fotográfica) dentro dos laboratórios de aulas práticas; 

II - É terminantemente proibido tirar fotos dos cadáveres nos laboratórios de 

anatomia; 

III - O usuário que não respeitar essa normativa será convidado a deixar o 

recinto e seu responsável institucional será comunicado nos termos do Regulamento 

Interno Geral da Instituição. 

Parágrafo único. É terminantemente proibido guardar alimentos e 

utensílios utilizados para a alimentação nas geladeiras ou freezers do LABSAÚDE, salvo, 

quando estes forem destinados a reagentes e amostras. 

Art. 15. É terminantemente proibido aquecer alimentos para consumo nas 

dependências do LABORASAÚDE quando estas não forem destinadas a tal feito.  

Parágrafo único. O uso dos equipamentos do laboratório será apenas para 

seu propósito designado. 

CAPÍTULO IV 

Da Política de Utilização de Equipamentos e Materiais 

Art. 16. Todos os equipamentos deverão ser mantidos no local de 

permanência, não havendo sua movimentação para outro lugar, bancada ou laboratório. 

Ressalva em casos especiais com autorização do Coordenador do Laboratório.  
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Art. 17. Reagentes e materiais de consumo do LABSAÚDE, quando 

adquiridos pelo ITPAC poderão ser utilizados pelos usuários do laboratório, d evendo o 

coordenador controlar o uso do mesmo. 

Art. 18. O uso de reagentes e materiais de consumo do LABSAÚDE, quando 

adquiridos com verba de órgão de fomento poderão ser utilizados após anuência do 

Pesquisador contemplado. 

Parágrafo único. Os materiais adquiridos com verba de fomento deverão ser 

acondicionados em espaços reservados e identificados pelo responsável da verba, para 

que não sejam utilizados sem anuência do pesquisador e responsável do laboratório.  

Art. 10. Materiais comuns do laboratório, seja de consumo ou permanente, 

não deverão ser guardados ou reservados, em hipótese alguma, para uso exclusivo de 

um docente, ressalva ao estabelecido no artigo 17º. 

 

Parágrafo único. O lixo infectante e/ou perfuro cortante deve ser 

desprezado em local apropriado e nunca no lixo comum; 

Parágrafo único. Material usado em pesquisa deve ser preparado, lavado, 

desinfetado e/ou esterilizado pelos próprios pesquisadores e seus alunos  

 

CAPÍTULO V 

 

Das Penalidades 

 

Art. 20. Caso comprovada a depredação ou furto de equipamentos, insumos, 

utensílios, materiais diversos e mobiliários do LABSAÚDE, por parte de determinado 

usuário, este fica obrigado a ressarcir ao erário institucional. 

Art. 21. Penalidades relacionadas ao desvio de conduta, comportamento 

e/ou urbanidade nas relações pessoais dos usuários do LABSAÚDE serão aquelas 

descritas no regulamento interno geral do ITPAC. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 
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Art. 22. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo 

Coordenador do LABSAÚDE e Direção Acadêmica a qual o laboratório está ligado. 

Parágrafo único. Caso alguns usuários do laboratório incorra no não 

cumprimento das regras estabelecidas no presente será encaminhado a Direção 

Acadêmica para as providências cabíveis conforme regimento institucional. 

Art. 23. Não será permitida a permanência de usuários nos laboratórios 

durante as aulas sem que esses estejam devidamente matriculados na disciplina. 

Art. 24. Não será permitida a permanência de usuários no laboratório, 

quando esses não estiverem trabalhando diretamente nas atividades das quais estão 

cadastrados. 

Art. 25. Somente terá acesso ao Laboratório o pessoal devidamente 

autorizado pela Coordenação através de listagem periodicamente atualizada. 

Art. 26º O ato de matrícula praticado pelo aluno ou o de investidura em cargo 

ou função, pelo docente e técnico administrativo, importam em compromisso formal de 

Respeito aos Princípios Éticos que regem a Faculdade Presidente Antônio Carlos, à 

dignidade acadêmica, às normas contidas nas Legislações, e neste Regimento, 

constituindo-se infração punível seu desatendimento ou transgressão. 

§ 1º. Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da 

infração, à vista dos elementos: 

I. infração cometida; 

II. primariedade do infrator;  

III. dolo ou culpa; 

IV.valor e utilidade dos bens atingidos; e 

V. grau de ofensa à autoridade. 

§ 2º. Asseguram-se, em qualquer hipótese, as garantias constitucionais do 

processo administrativo e do amplo direito de defesa. 

Art. 27º.  Cometerá infração disciplinar o membro do corpo docente que: 

I. violar as disposições contidas na Consolidação das Leis do Trabalho; 

II. dificultar o bom relacionamento com alunos e demais membros da 

comunidade acadêmica; 
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III. praticar atos de improbidade funcional ou atos incompatíveis co m 

as finalidades da Faculdade Presidente Antônio Carlos e com a dignidade do magistério; 

IV.utilizar ou permitir a utilização, pelos alunos, de meios ilícitos ou 

fraudulentos na avaliação de aproveitamento de trabalhos escolares apresentados, ou 

de provas e exames realizados; 

V. não cumprir, salvo motivo aceito como justo, o conteúdo programático 

e/ou a carga horária da disciplina a seu encargo; 

VI.deixar de registrar a frequência e o aproveitamento escolar dos discentes 

nos documentos escolares, bem como deixar de inscrever o conteúdo programático 

ministrado na disciplina; 

VII. pautar-se de forma atentatória aos princípios éticos e morais ou 

incitar movimentos sistemáticos de paralisação de atividades escolares; 

VIII. deixar de cumprir ou incitar o não cumprimento dos preceitos 

regimentais ou as normas emitidas pelos órgãos deliberativos e executivos da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos;  

Art. 28º. Cometerá infração disciplinar o membro do corpo técnico-

administrativo que: 

I. violar as disposições contidas na Consolidação das Leis do Trabalho; 

II. dificultar o bom relacionamento com alunos e demais membros da 

comunidade acadêmica; 

III. praticar atos de improbidade funcional ou atos incompatíveis com 

as finalidades da Faculdade Presidente Antônio Carlos; 

IV.utilizar ou permitir a utilização, pela comunidade acadêmica, de meios 

ilícitos ou fraudulentos nas atividades acadêmicas e/ou administrativas; 

V. não cumprir, salvo motivo aceito como justo, sua responsabilidade 

inerente ao seu cargo ou função; 

VI.deixar de cumprir ordens de superiores, que lhes forem determinadas; 

VII. pautar-se de forma atentatória aos princípios éticos e morais ou 

incitar movimentos sistemáticos de paralisação de atividades ou negligência; 
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VIII. deixar de cumprir ou incitar o não cumprimento dos preceitos 

regimentais ou as normas emitidas pelos órgãos deliberativos e executivos da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos. 

Art. 29º. São aplicáveis, para o corpo técnico-administrativo, da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos que cometerem infrações disciplinares, as penas dispostas na 

Legislação Trabalhista ao qual ele se submete. 

Art. 30º. A aplicação das penas ao infrator será de competência do Diretor 

Geral. São Consideradas penas: 

I. advertência, oral e sigilosa; 

II. repreensão, por escrito; 

III. suspensão, com perda de vencimentos; 

IV.demissão. 

Art. 31º.  Cometerá infração disciplinar o membro do corpo discente que: 

I. violar as disposições contidas neste Regimento; 

II. agir com falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao espaço acadêmico, 

com atitudes contrárias em relação a seus pares e/ou qualquer pessoa; 

III. utilizar, ser conivente ou permitir a utilização, por seus pares, de 

meios ilícitos ou fraudulentos nas atividades acadêmicas e/ou administrativas; 

IV.   não cumprir, salvo motivo aceito como justo, suas responsabilidades 

acadêmicas junto à Faculdade Presidente Antônio Carlos; 

V. deixar de cumprir as atividades acadêmicas contidas no Programa de 

Disciplina do curso que estiver matriculado, que lhes forem determinadas; 

VI.pautar-se de forma atentatória aos princípios éticos e morais ou incitar 

movimentos sistemáticos de paralisação de atividades ou negligência acadêmicas  

VII. deixar de cumprir ou incitar o não cumprimento dos preceitos 

regimentais ou as normas emitidas pelos órgãos deliberativos e executivos da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos; 

VIII. agir com falta de decoro ou com ofensa ao pudor, fora dos casos 

tipificados na legislação penal, nas dependências físicas da faculdade. 
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IX. Não cumprir as ordens emanadas dos respectivos professores, desde que 

não sejam manifestamente ilegais e não contrariem o regimento geral e outros atos 

normativos do Instituto. 

Art. 32º. São aplicáveis, para o corpo discente, da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos que cometerem infrações disciplinares, as sanções: 

I. advertência por escrito; 

II. suspensão por até 20 dias; e 

III. exclusão. 

Art. 33º. As sanções serão aplicadas conforme este regimento, pelo Diretor 

Acadêmico, através do e-mail Institucional do acadêmico, devidamente registrada, e 

comporão o dossiê acadêmico. 

Art. 34º.  É garantido ao discente direito de defesa e de recurso as 

instâncias superiores.  

Art. 35. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Porto Nacional/TO, 20 de maio de 2021. 
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