
 

                                                FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO  

                                  DA ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO 

FRAGMENTO DO REGIMENTO INTERNO DA FABE 

 

TÍTULO IV - DO REGIME ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I - DO ANO LETIVO 

 

 Artigo 55. O ano letivo, independendo do ano civil, abrange o exigido por lei, 

distribuído em dois períodos regulares, cada um com no mínimo cem dias de atividades 

escolares efetivas, excluídos os dias reservados para exames finais. 

 § 1º No início de cada período letivo, os alunos serão informados sobre os 

programas do curso, os componentes curriculares, a duração do curso, os requisitos, a 

qualificação profissional de cada professor, os recursos que a instituição disponibiliza e 

os critérios de avaliação. Obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

 § 2º O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se 

completem os dias previstos, bem como o integral cumprimento do conteúdo e carga 

horária estabelecidos nos programas das disciplinas nele ministradas. 

 § 3º Fora dos períodos letivos regulares e ao longo destes, em horários especiais, 

podem ser programados disciplinas do currículo de Graduação, a critério do Conselho 

Departamental, no limite máximo de 2 (duas) disciplinas por aluno no semestre, 

cabendo ao acadêmico a responsabilidade do pagamento adicional das mesmas. 

 § 4º Entre os períodos letivos regulares, podem ser efetuados programas de 

enriquecimento curricular e de pesquisa, a critério do Conselho Departamental. 

 § 5º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrados por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 



aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de seus 

cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

 § 6º O Calendário Acadêmico é supervisionado pelo Diretor e ouvido os 

Coordenadores de Curso. 

 Artigo 56. Os programas de cursos como os componentes curriculares, a duração 

de cada curso, os requisitos, a qualificação profissional dos professores, os recursos 

disponíveis e os critérios de avaliação, conforme processo de aprovação da Faculdade, 

serão informados, por escrito, aos alunos quando da matrícula para o primeiro semestre 

letivo. 

 Artigo 57. As atividades são escalonadas anualmente em calendário escolar, do 

qual constam, pelos menos, o início e o encerramento do período de matrículas, do 

período letivo e dos períodos dos exames. 

 Parágrafo único. Fazem parte integrante do calendário escolar as atividades 

culturais, sociais, cívicas e desportivas, programadas pelos órgãos competentes e 

aprovadas pela Diretoria. 

 

CAPÍTULO II - DO PROCESSO SELETIVO 

 

 Artigo 58. O Processo Seletivo destina-se a admissão aos cursos de Graduação, 

semestralmente, ministrados pela Faculdade, dentro do limite de vagas oferecidas, 

aberto a todos os candidatos que tenham concluído ensino médio ou semelhante. 

 § 1º As vagas oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo órgão federal 

competente, ou conforme determinar a legislação de ensino. 

 § 2º As inscrições para o Processo Seletivo são abertas em edital próprio, do 

qual constarão os cursos e habilitações oferecidas com as respectivas vagas, os prazos 

de inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e desempate e demais 

informações úteis. 

 Artigo 59. O Processo Seletivo, para todos os cursos, abrange conhecimentos 

comuns às diversas formas de escolaridade de ensino médio, sem ultrapassar este nível 



de complexidade, a serem avaliados em provas escritas, na forma disciplinada pelo 

Conselho Departamental. 

 Parágrafo único. Semestralmente, a Faculdade tornará público, por meio de 

catálogo, a oferta dos cursos e suas condições e as normas relativas ao Processo 

Seletivo, respeitando a Legislação vigente. 

 Artigo 60. A classificação faz-se pela ordem crescente dos resultados obtidos, 

até o preenchimento das vagas, sem ultrapassar o limite fixado, excluído os candidatos 

que não obtiveram os níveis mínimos estabelecidos. 

 § 1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para a qual 

realiza o Processo Seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado 

deixar de requerê-la ou, em a fazendo, não apresentar a documentação regimental 

completa, dentro dos prazos fixados. 

 § 2º Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, nelas poderão ser recebidos 

alunos portadores de diplomas de graduação ou poderá ser realizado um novo Processo 

Seletivo. 

 

Seção I – Matrícula 

 

 Artigo 61. A matrícula, ato formal de ingresso nos cursos e de vinculação à 

Faculdade, realiza-se na Secretaria, em prazos estabelecidos no calendário escolar, com 

a seguinte documentação:  

a) Certificado de conclusão do ensino médio, com histórico escolar (original e 

cópia); 

b) Equivalência de conclusão do ensino médio fornecido pelo Conselho Estadual 

de Educação (aluno que concluiu o ensino médio no estrangeiro); 

c) Fotocópia de prova de quitação com o serviço militar e eleitoral; 

d) Comprovante de pagamento referente à matrícula; 

e) Fotocópia de certidão de nascimento ou casamento; 

f) Fotocópia da Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança 

Pública ou por órgão militar; 



g) 1(uma) fotografia recentes 3x4. 

h) Fotocópia do CPF. 

 § 2º No caso de diplomados em curso de graduação é exigida a apresentação do 

Diploma, devidamente registrado, em substituição ao documento da letra "a". 

 § 3º A matrícula é de responsabilidade do aluno, no seu preenchimento em 

formulário próprio da Faculdade. 

 Artigo 62. A matrícula é feita em regime semestral admitindo-se a dependência 

em 2 (duas) disciplinas, observados os pré-requisitos e a compatibilidade de horários. 

 

 § 1º O aluno impedido na forma deste artigo, deverá matricular-se nas 

disciplinas que estiver em dependência. 

 § 2º O aluno que cursar somente até 03 (três) disciplinas, por incompatibilidade 

de horário e curricular, pagará a semestralidade proporcional ao número de créditos 

matriculados. 

 § 3º Ao Estágio Curricular Supervisionado não se aplica o parágrafo 2º deste 

artigo. 

 Artigo 63. A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no 

calendário escolar. 

 § 1º A rematrícula é instruída com o comprovante de pagamento ou de isenção 

de pagamento da respectiva taxa, bem como a quitação dos pagamentos referentes ao 

semestre anterior, além da prova de quitação do serviço militar e obrigação eleitoral. 

 § 2º As mensalidades escolares não pagas nas datas e prazos sofrem multas e 

correção previstas em normas legais pertinentes. 

 § 3º A não renovação de matrícula implica abandono de curso e desvinculação 

do aluno da Faculdade. 

 Artigo 64. É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, 

interrompidos temporariamente os estudos, manter o aluno sua vinculação ao curso e 

seu direito à renovação da mesma. 

 § 1º Só é concedido o trancamento e requerido até a primeira metade do 

semestre letivo. 



 § 2º O período máximo de trancamento de matrícula é de 4 (quatro) semestres 

letivos consecutivos ou alternados, não necessitando o aluno renová-la no início de cada 

semestre durante a vigência do trancamento. 

 § 3º Compete ao aluno o pagamento devido à Tesouraria, nos termos da 

legislação de ensino. 

 § 4º É concedido o cancelamento de matrícula em até duas disciplinas, se 

requerido até o decurso de, no máximo quarenta e cinco dias, do ato da matrícula. 

 Artigo 65. O cancelamento de matrícula é concedido a qualquer tempo, após 

pagamento devido á Tesouraria, nos termos da legislação vigente. 

 

CAPÍTULO III - DA TRANSFERÊNCIA, DO REINGRESSO E DO 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. 

 

 Artigo 66. É concedido matrícula ao aluno transferido de curso superior, oriundo 

de Instituição congênere, nacional ou estrangeira e para portadores de diploma de curso 

de Graduação, de acordo com as vagas existentes no total da matrícula e requerida nos 

prazos fixados. 

 § 1º Está isento das exigências, quando tratar-se de servidor público federal ou 

membro das Forças Armadas, inclusive seus dependentes quando requerida em razão de 

comprovada remoção ou transferência de ofício que acarrete mudança de residência 

para o município onde se situe a instituição recebedora ou para localidade próxima 

desta, observadas as normas estabelecidas na legislação. 

 § 2º O requerimento de matrícula por transferência ou por reingresso é instruído 

com a documentação constante no Artigo 61º, além do histórico escolar do curso de 

origem, programa e carga horária das disciplinas nele cursadas com aprovação. 

 Artigo 67. As matérias estudadas pelo aluno no estabelecimento de origem, 

componentes da base curricular do curso em que é solicitada a transferência, serão 

analisadas, atribuindo-se créditos, notas e carga horária obtida se for o caso. 



 § 1º O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo 

Coordenador do Curso, ouvido o professor da disciplina, quando necessário e 

observadas as seguintes e demais normas da legislação pertinente: 

a) Nenhuma disciplina das diretrizes curriculares estabelecido pelo órgão 

federal competente pode ser dispensada ou substituída por outra; 

b) Disciplina das diretrizes curriculares em que tiver sido aprovado no curso de 

origem é integralmente aproveitada, exigindo-se, porém, quando na Faculdade a 

correspondente matéria estiver desdobrada em maior número de disciplinas, o 

cumprimento do restante. 

c) Disciplina complementar do currículo pleno do curso de origem pode ser 

aproveitada em substituição à congênere da Faculdade, quando não for inferior à carga 

horária e for correspondente ao programa; 

d) Para integralização, exige-se carga horária total não inferior à prevista no 

Curso. 

 § 2º Observado o § anterior, exige-se do aluno, para a integralização do currículo 

pleno, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária total. 

 Artigo 68 Por requerimento do interessado é concedida transferência de aluno 

matriculado, conforme legislação vigente e exigências deste Regimento. 

 § 1º A transferência de alunos para outro estabelecimento é feita mediante 

expedição da documentação específica. 

 § 2º A transferência fica condicionada à manifestação do aluno. 

 § 3º Em todos os casos de transferência são observados os procedimentos e 

exigências legais e deste Regimento. 

 § 4º Os processos de transferência de alunos regularmente matriculados devem 

atender às exigências da Legislação em vigor.  

 § 5º A transferência é aceita no período regular das matrículas, dependendo da 

existência de vaga. 

 § 6º A aceitação de transferência, o reconhecimento e aproveitamento de estudo 

sujeitam-se à decisão do Coordenador do Curso depois de ouvir o parecer do professor 

da respectiva disciplina. 



 § 7º O requerimento de transferência deve ser instruído com os seguintes 

documentos: 

a) Oficio de encaminhamento de documentação; 

b) Histórico escolar; 

c) Programa das disciplinas cursadas ou em estudo; 

 § 8º A documentação pertinente à transferência precisa ser necessariamente, a 

original. 

 § 9° A Faculdade, ao término dos períodos regimentais, deve providenciar as 

relações das transferências expedidas e recebidas, com indicação das origens e destinos. 

 Artigo 69. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de 

outros cursos de Graduação da própria Instituição ou de Instituições congêneres, as 

normas referentes à transferência, à exceção do disposto do parágrafo primeiro do artigo 

68º e no parágrafo 1º do Artigo 67º. 

 Parágrafo único. Observado o Artigo 68º e seus parágrafos, o aproveitamento de 

disciplinas das diretrizes curriculares depende dos respectivos conteúdos e carga horária 

cursada, com aprovação no curso de origem, não serem inferiores aos previstos nos 

cursos desta Faculdade. 

 

CAPÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

 Artigo 70. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, 

semestralmente, incluindo a freqüência e o aproveitamento acadêmico do aluno. 

 § 1º Para atribuição de nota, são levados em conta a freqüência aos trabalhos 

acadêmicos e o efetivo aproveitamento na disciplina. 

 Artigo 71. A freqüência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigatória, 

vedado o abono de faltas, salvo os previstos em lei. 

 § 1º Independentemente dos resultados obtidos é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não tenha freqüência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades programadas, ficando impedido de prestar exames 

e concluir trabalhos no semestre. 



 § 2º A verificação e registro das freqüências é de responsabilidade do professor e 

o controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria da Faculdade. 

 § 3º Cabe ao aluno o direito de solicitar a realização de PS (prova de 

substituição) quando da falta em dia de prova realizada durante o semestre. A PS só é 

realizada na última semana de aula do semestre, sendo o professor responsável pela 

organização da mesma.                   

 § 4º Cabe ao professor responsável pela disciplina, o controle da freqüência dos 

alunos, não havendo abono de faltas, conforme legislação vigente. 

 Parágrafo único. O professor que faltar a qualquer aula prevista deve recuperá-la 

antes de concluir o semestre letivo.  Sem esta aula de recuperação, não poderá haver 

exame ou atribuição de nota final. 

 Artigo 72. O aproveitamento acadêmico é obtido pelo acompanhamento 

contínuo e permanente do processo de aprendizagem dos alunos através de exercícios 

avaliativos. 

 § 1º Compete ao docente elaborar a proposta de avaliação geral da disciplina 

incluindo procedimentos, instrumentos e respectivos critérios a serem utilizados 

respeitadas as normas legais e regimentais vigentes. 

 § 2º A proposta de avaliação deve constar de diferentes instrumentos dentre 

provas, relatórios de pesquisa, de observação, de entrevista, de experimentos, testes, 

resenhas, argüições orais e outros. 

 § 3º Fica vedada a auto-avaliação como instrumento de verificação da 

aprendizagem com atribuição de grau. 

 § 4º Para conferir grau de aproveitamento na disciplina o professor deve propor, 

durante o período letivo, no mínimo, três exercícios avaliativos, preferencialmente 

distintos, baseando os critérios de análise no domínio cognitivo, nas habilidades e/ou 

atitudes. 

 Artigo 73. O registro do grau de aproveitamento da disciplina, expresso em Grau 

1 (G1) e Grau 2 (G2), será em graus numéricos de 0 (zero) a 10 (dez). 

 Artigo 74. O aluno que obtiver grau igual ou superior a 7 (sete) em G1 está 

aprovado respeitando o disposto no Artigo 71º, parágrafo primeiro. 



 § 1º Os alunos que obtiverem grau entre 4 (quatro), inclusive, e 6,9 (seis vírgula 

nove) em G1 são submetidos a atividades avaliativas (G2) abrangendo todo o conteúdo 

trabalhado durante o período letivo. 

 § 2º O aluno que obtiver grau 5 (cinco) por média aritmética entre G1 e G2 está 

aprovado, respeitando o disposto no Artigo 70º, parágrafo primeiro. 

 § 3º Atribuiu-se grau 00 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se às situações 

avaliativas bem como ao que nelas se utilizar de meio fraudulento, no momento de sua 

realização. 

 Artigo 75. Os graus obtidos são registrados até a primeira casa decimal, sem 

arredondamento. 

 Artigo 76. O aluno reprovado por não ter alcançado a freqüência ou a média 

mínima exigida, repetirá a disciplina, com as mesmas exigências de freqüência e de 

aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 

 Artigo 77. É promovido ao semestre seguinte o aluno aprovado em todas as 

disciplinas até o semestre cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em 

até 2 (duas) disciplinas. 

 § 1º O aluno em regime de dependência deverá matricular-se nas disciplinas de 

que depende, condicionando-se a matrícula nas disciplinas do novo semestre à 

compatibilidade de horários e aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências 

de freqüência e aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores. 

 § 2º É facultado aos alunos requerem programação de estudos de disciplinas em 

dependência, por reprovação ou represamento, cabendo ao Coordenador de curso 

decidir sobre a viabilidade de execução, em cada caso. 

 § 3º A critério do Coordenador do Curso, ouvido o respectivo professor da 

disciplina, pode o aluno recuperar a disciplina oferecida por outro curso da Faculdade, 

desde que tenha o mesmo número de horas/aula e equivalente peso formativo nos 

conteúdos programáticos. 

 Artigo 78. Considera-se proficiência a modalidade de matrícula em disciplinas 

(áreas do conhecimento) em que o aluno não participa regularmente das aulas, 

recebendo do professor da disciplina as referências mínimas para o estudo à distância. 



 Artigo 79. O exame de proficiência consiste em uma prova na qual o aluno 

precisa demonstrar conhecimentos numa área específica, de acordo com as orientações 

do professor da disciplina.  

 § 1º O exame ocorre semestralmente e suas especificidades são previamente 

estabelecidas e dadas a conhecer ao candidato em instruções próprias.  

 § 2º O exame de proficiência pode ser realizado somente em áreas ou disciplinas 

onde não haja pré-requisitos ou restrições. 

 Artigo 80. A proficiência pode ser pleiteada por acadêmico matriculado há mais 

de dois semestres na FABE e estar cursando no mínimo o penúltimo semestre do curso. 

 Artigo 81. Para a concessão da proficiência o candidato deve condizer a um 

quadro de desempenho acadêmico excelente, qual seja: 

 § 1º ter histórico de assiduidade, com média de presenças igual ou superior a 

90% (noventa por cento); 

 § 2º ter média de aproveitamento em cada uma das disciplinas (áreas do 

conhecimento) igual ou superior a 85 (8,5) – oitenta e cinco (oito vírgula cinco); 

 § 3º não ter registro de reprovação. 

 Artigo 82. O aluno pode pleitear, satisfazendo todos os demais requisitos, até 

três (3) disciplinas referentes ao curso, numa vez ou em várias oportunidades, sempre 

no início do semestre, por ocasião do período de matrículas. 

 Artigo 83. O aluno poderá se submeter apenas uma vez ao exame de proficiência 

em uma determinada disciplina, desde que a mesma não tenha sido cursada 

anteriormente. 

 Artigo 84. O aluno aprovado em exame de proficiência terá a disciplina 

registrada em seu Histórico Escolar, com a menção a que fizer jus, sendo-lhe 

consignados os respectivos créditos. 

REGIMENTO INTERNO DA FABE 

 

TÍTULO V - DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO II - DO CORPO DISCENTE 



 

 Artigo 91. Constituem o Corpo Discente os alunos regulares e os alunos não 

regulares. 

 § 1º Aluno regular é o que preenche as exigências legais e regimentais para a 

obtenção de Diploma de Graduação ou Certificado de Pós-Graduação de curso 

oferecido pela Faculdade. 

 § 2º Aluno não regular é o que preenche as exigências legais e regimentais para 

a obtenção de certificado de Extensão, Atualização e Aperfeiçoamento. 

 Artigo 92. São direitos e deveres dos membros do Corpo Discente: 

I - Freqüentar as aulas e demais atividades acadêmicas, aplicando a máxima 

exigência no seu aproveitamento; 

II - Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Instituição; 

III - Votar e ser votado, na forma deste Regimento, nas eleições para os órgãos 

de representação estudantil; 

IV - Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

V - Observar o regime escolar e comportar-se, dentro e fora da Instituição, de 

acordo com os princípios éticos condizentes; 

VI- Zelar pelo patrimônio utilizado pela comunidade acadêmica. 

 Artigo 93. O Corpo Discente tem como órgão de representação na Faculdade, o 

Diretório Acadêmico, regido por Regimento próprio por ele elaborado e aprovado. 

 

 § 1º Os mandatos têm duração de um ano, vedada à acumulação; 

 § 2º O exercício da representação não exime o estudante do cumprimento de 

suas obrigações acadêmicas. 

 Artigo 94. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normatizará programas 

de Monitoria, nele admitindo alunos regulares, selecionados pelos Departamentos e 

homologados pelo Diretor, dentre os estudantes que correspondam aos requisitos 

estabelecidos em edital próprio. 



 § 1º A Monitoria não implica em vínculo empregatício e é exercida sob 

orientação de um professor. É vedada a utilização de monitores para ministrar aulas 

técnicas ou práticas, correspondentes à carga horária regular da disciplina curricular. 

 § 2º O exercício da Monitoria é considerado título para ingresso no magistério 

da Faculdade. 

 

TÍTULO VI - DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO III - DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

 Artigo 100. Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

 I - Advertência, por:  

 a) desobediência ou desrespeito às determinações do Diretor, de qualquer 

membro do corpo docente, do corpo administrativo ou autoridade institucional; 

 b) perturbações da ordem do recinto da Faculdade; 

 c) ofensa a colegas; dano ao patrimônio. 

 II - Repreensão, por: 

 a) reincidência em faltas previstas no item I; 

 b) falta de cumprimento dos deveres. 

 III - Exclusão da classe, por: 

a) perturbação do desenvolvimento dos trabalhos escolares; 

b) desonestidade na realização dos trabalhos escolares. 

 IV - Suspensão, por: 

 a) reincidência nas faltas de que tratam os itens anteriores. 

 V - Desligamento, por: 

 a) insistência nas faltas de que tratam os itens anteriores. 

 § 1º São competentes para a aplicação das penalidades: 

 I - De advertência e repreensão, Coordenadores de Curso; 



 II - De exclusão da classe, o Professor; 

 III - De suspensão e desligamento, o Diretor. 

 § 2º Da aplicação das penalidades de advertência, repreensão e exclusão da 

classe cabe recurso a Diretoria e das demais, ao Conselho Superior. 

 § 3º A aplicação de sanções deve considerar a primariedade do infrator, dolo ou 

culpa, valor e utilidade dos bens atingidos. 

 § 4º As penalidades são aplicadas pelo Diretor da Faculdade, sendo as de 

suspensão ou desligamento precedidas de inquérito, no qual é assegurado o direito de 

defesa.  

 § 5º Dos atos que impuserem penas disciplinares cabem recursos às autoridades 

ou órgãos imediatamente superiores. 

 § 6º Os recursos são interpostos pelo interessado, em petição fundamentada no 

prazo de quinze dias, a contar do ato ocorrido. 

 § 7º A aplicação de pena disciplinar não exclui a responsabilidade penal, caso 

existente. 

 § 8º O Diretor comunica ao Conselho Superior os casos mencionados neste 

artigo e a abertura do competente inquérito. 

 § 9º Durante o inquérito e no prazo da pena de suspensão não pode o aluno obter 

transferência para outra Instituição de Ensino Superior. 

 § 10º A aplicação da pena disciplinar é comunicada ao aluno por escrito, com a 

indicação dos motivos que determinaram.  

 Artigo 101. O registro da penalidade aplicada será feito em documento próprio, 

não constando no histórico escolar do aluno. 

 Parágrafo único. Será cancelado o registro da penalidade de advertência e de 

repreensão se, no prazo de um ano de sua aplicação, o aluno não incorrer em 

reincidência 

 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



 Artigo 118. O presente Regimento pode ser modificado quando houver 

conveniência para o ensino, exigindo-se dois terços dos votos do Conselho Superior 

para aprovação das alterações, que só terão validade legal após a aprovação da 

Mantenedora e pelo órgão federal competente. 

 § 1º Salvo disposições em contrário deste Regimento, o prazo para interposição 

de recursos é de 10 (dez) dias, contados da data da publicação do ato recorrido ou de sua 

comunicação ao interessado. 

 § 2º Nenhuma publicidade oficial ou que envolva responsabilidade da Faculdade 

pode ser feita sem autorização prévia da Diretoria. 

 § 3º É vedada à Diretoria da Faculdade, aos seus órgãos técnicos e colegiados, 

bem como às agremiações estudantis, qualquer manifestação de natureza político 

partidária, dentro da Instituição. 

 Artigo 119. As taxas e mensalidades escolares são fixados pela Mantenedora, de 

acordo com o estabelecido pela legislação vigente. 

 § 1º O valor das mensalidades estão incluídos todos os atos obrigatórios 

inerentes ao trabalho escolar, devendo a primeira mensalidade ser paga no ato da 

matrícula. 

 § 2º A mensalidade pode ser cobrada através de estabelecimento bancário. 

 Artigo 120. Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

órgão federal competente, aplicando-se as disposições que importarem em alteração da 

estrutura curricular e do regime escolar a partir do semestre letivo subseqüente. 

 Artigo 121. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho 

Superior. 

 

 

 


