
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REGIMENTO ACADÊMICO 
 

Brasília - DF 



2 

 
 

 

 

 

 

MANTENEDORA 

 

PRESIDENTE 

Claudio Vieira Baptista 

 

SUPERVISORA GERAL 

Claudia Bittencourt 

 

 

 

MANTIDA 

 

DIRETOR GERAL 

Eduardo Afonso de Medeiros Parente 

 

 

 

  



3 

 
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

Nome: PRIME EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA. 

Código e-MEC 3485 

CNPJ: 09.508.124/0001-57 
End.: SCS Qd 08 - Bl. B-50 - 8º Andar - Ed. Venâncio 2000 
Cidade: Brasília  UF: DF CEP: 72405370 
Fone: 61)  32011752 Fax: 61) 3214-0102 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida 

Nome da IES FACULDADE JK – ASA NORTE 

Código e-MEC 3992 

Ato Regulatório Portaria MEC nº 381 de 20.03.2008, publicada no DOU de 25.03.2008  
Portaria nº 1671, de 14 de outubro de 2010 

Endereço Código 57124 
Unidade Av. W5, SGAN, Quadra 913, Conj. A, Lote B, - Asa Norte 
Agrupador Código 23096 
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70790-130 

Fone: (61) 3272-0707 Fax: (61) 3214-0102 
Diretor da IES Mathias Gonzáles 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

Nome: 
JK EDUCACIONAL LTDA 
ASSOCIACAO ROGACIONISTA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 
SOCIAL (AREAS) 

Processo  Transferência de Mantença n 201302160 
Código e-MEC 2639 

CNPJ: 17.347.405/0001-01 
End.: SGAS 606, Conjunto F, Parte A, Asa Sul 
Cidade: Brasília  UF: DF CEP: 70.200.660 
Fone: 61) 3484 4702 Fax: 61) 3214-0102 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida 

Nome da IES FACULDADE DE TECNOLOGIA ROGACIONISTA 
FACULDADE JK – ASA SUL 

Código e-MEC 4199 

Ato Regulatório Portaria MEC nº 855 de 15/03/2005, dou 16/03/2005  em Processo de 
Transferência de Mantença para Faculdade JK Brasília – Asa Sul 
nº201302160 

Endereço Código 4199 
Unidade Av. L2 Sul Q. 606  Conj. A, Parte – Asa Sul 
Agrupador Código  
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.200.660 
Fone: (61) 3214-0102 Fax: (61) 3214-0102 
Diretora da IES Conceição Reis Barbosa 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

Nome: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA 

Código e-MEC 16052 
CNPJ: 18.458.741/0001-86 
End.: SGAS QUADRA 909, CONJUNTO A, S/N,– ASA SUL 
Cidade: Brasília  UF: DF CEP: 70.390-090 
Fone: (61) 3214-0102 Fax: (61) 3214-0102 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida 

Nome da IES FACULDADE JK BRASÍLIA ASA SUL II 

Código e-MEC 18703 

Ato Regulatório Credenciamento – Processo nº 201356440 
End.: Quadra SGAS 909, Parte A, conjunto A, 
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Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.390-090 
Fone: (61) 3214-0100 Fax: (61) 3214-0102 
Diretora da IES Clauthenes Vieira Baptista 
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

Nome: 
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E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida 

Nome: FACULDADE JK - UNIDADE I - GAMA 

Código e-MEC 4416 

Ato Regulatório Credenciamento – Portaria MEC, nº 1.708 19/05/2005 
End.: QD Setor Central, Lado Leste, Lotes 16 e 17, Área Especial 
Cidade: Gama UF: DF CEP: 72450170 
Fone: (61) 3347-1094 Fax: (61) 3347-1094 
Diretora da IES Priscila Almeida 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA: 

Nome: 
FACULDADES EURO-BRASILEIRAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PRIVADA LTDA. - 

Código e-MEC 1327 

CNPJ: 04.244.832/0001-04 
End.: Área Especial Lotes 18 a 22, Setor Central Lado Leste Gama  
Cidade: Brasília  UF: DF CEP: 72405370 
Fone: 61)3484 4702 Fax: 61) 3214-0102 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  
Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome: FACULDADE JK - UNIDADE II - GAMA 

Código e-MEC 2021 

Ato Regulatório Portaria MEC nº 209, de 16 de janeiro de 2004  
Portaria nº 1671, de 14 de outubro de 2010 

End.: Área Especial Lotes 18 a 22, Setor Central Lado Leste - Gama 
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 72405370 
Fone: (61)3484 4702 Fax: (61) 3214-0102 
Diretora da iES Conceição Ferreira 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

Nome: 
IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL AVANCADO LTDA 

Código e-MEC 1882 

CNPJ: 04.861.294/0001-05 
End.: QE 08 Área Especial nº 01 – Guará I 
Cidade: Guará UF: DF CEP: 71010696 
Fone: (61) 3383-7700 Fax: (61) 3383-7726 
E-mail: cbitencout@rededeensinojk.com.br  
Responsável Claudio Junio Caixeta Vieira 
Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida 

Nome: FACULDADE JK - GUARÁ 

Código e-MEC 2904 

Ato Regulatório Portarias 2848 de 18 de agosto de 2005 e 1671 de 14 de Outubro de 2010 
End.: QE 08 Área Especial nº 01 – Guará I 
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 71010696 
Fone: (61) 33837700 Fax: (61) 33837726 
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E-mail: cbitencout@rededeensinojk.com.br 
Diretora daIES  Clea Reis 
Diretor Conceição Reis Barbosa 
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

Nome: 
IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

 EDUCACIONAL AVANCADO LTDA

Código e-MEC 1882 - 

CNPJ: 04.861.294/0001-05  
End.: QUADRA QE 08 AREA ESPECIAL I, S/N -  PARTE - GUARÁ 
Cidade: Brasília  UF: DF CEP: 71010696 
Fone: (61) 3214-0102 Fax: 61) 3214-0102 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  
Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida 

Nome  FACULDADE JK - GOIAS - PADRE BERNARDO 

Código e-MEC 17651 -  

Ato Regulatório Credenciamento – Processo n 201209094 
End.: Rua São Francisco, s/n,  bairro, Setor Divinópolis 
Cidade: Padre Bernardo UF: GO CEP: 73700000 
Fone: (61) 3214-0100 Fax: (61) 3214-0102 
Diretora da IES Miriam Marques  
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA: 

Nome: 
JK EDUCACIONAL LTDA 
IESMAT - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO MEIO AMBIENTE E 
TECNOLOGIA LTDA – EPP -  

Processo Transferência de Mantença nr. 201302158 
Código e-MEC 2538 
CNPJ: 17.347.405/0001-01 
End.: SGAS 606, Conjunto F, Parte A, Asa Sul 
Cidade: Brasília  UF: DF CEP: 70.200.660 
Fone: 61)3484 4702 Fax: 61) 3214-0102 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  
Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome: FACULDADE JK BRASÍLIA – RECANDO DAS EMAS 
FACULDADE DO MEIO AMBIENTE E DE TECNOLOGIA DE NEGOCIOS 

Código e-MEC 4042 
Ato Regulatório Processo de Transferência de Mantença nr. 201302158 
End.: Setor Hospitalar, Lote 54, Parte “B” Recanto das Emas 
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.600-500 
Fone: (61)3484 4702 Fax: (61) 3214-0102 
Diretora da IES Maria Conceição Reis Barbosa 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA: 

Nome: 
CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
LTDA - EPP 

Código e-MEC 2508 

SIDOC Aditamento de Transferência de Endereço 
CNPJ: 02880389/0001-32 
End.: SGAS 909 Conjunto A – Parte B Asa Sul -  
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70390-090 
Fone: (61) 3214-0102 Fax: 61) 3214-0102 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  
Identificação da Instituição de Ensino Superior (IES) Mantida: 

Nome:  FACULDADE JK – BRASILIA – UNIDADE PLANO PILOTO 

Códg. e-MEC 3980 

Ato Regulatório Credenciamento - Portaria MEC nº 2432, de 11/08/2004 
Processo de Recredenciamento nº 20073870 
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End.: Codg. e-MEC 
1057289 

QN 401 Conjunto B- Lote 1 e 2 

Cidade: Samambaia UF: DF CEP: 72319-504 
Fone: (61) (61) 3204-0990 Fax: (61) 3214-0102 
Diretora da IES Elisabete Silva 
E-mail: cbitencourt@rededeensinojk.com.br  
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TITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I  

DA REDE DE ENSINO JK 

Art. 1 Este Regimento é o documento regulador do funcionamento 
acadêmico e pedagógico, elaborado à luz da legislação vigente e aplica-se às 
Instituições de Ensino Superior que se integra à Rede de Ensino JK. 

Art.2º. A Rede de Ensino JK é composta por nove Instituições de Ensino 

Superior, Mantidas e sete Mantenedoras a seguir elencadas: 

I. A Faculdade JK – Asa Norte, com sede à ST SGA/Norte Quadra 913 
Conjunto A Lote B  Brasília, Distrito Federal, é uma instituição de ensino 
superior particular, mantida pela Prime Educação Superior Ltda., CNPJ nº 
09.508.124/0001-57, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, 
sede e foro em Brasília, Distrito Federal  adiante designada simplesmente 
de Mantenedora. 

II. A Faculdade JK – Guará, com sede na cidade do Guará  I, na  QE 
08,  Área  Especial nº 1, CEP nº 72.010.696, em Brasília-DF, é um 
estabelecimento particular de ensino superior, mantido pelo IDEA Brasília – 
Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado Ltda, é pessoa jurídica 
de direito privado, sendo legalmente constituída e inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 04.861.294/0001-05 e no CF/DF sob o nº 07.435.274/001-20 doravante 
designado simplesmente por Mantenedora. 

III. A Faculdade JK – Unidade I – Gama, com sede à Área Especial 16 e 
17, Setor Central, Gama – DF é um estabelecimento particular de ensino 
superior, mantido pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado 
- IDEA, CNPJ nº 08.692.649/0001-22, pessoa jurídica de direito privado, 
constituída nos termos da lei sob a forma de associação civil, com contrato 
social registrado no Cartório do 3º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas 
da Comarca de Brasília – DF doravante designado simplesmente por 
Mantenedora. 

IV. A Faculdade JK – Unidade II - Gama, com sede na cidade do Gama, 
Lotes 18 a 22, Área Especial do Setor Central Leste, Distrito Federal, é um 
estabelecimento isolado particular de ensino superior, mantido pela 
FAESP- Faculdades Euro-Brasileiras para a Educação Superior Privada 
Ltda,  pessoa jurídica de direito privado, com o seu Estatuto registrado na 
Junta Comercial do Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o n.º 
04.244.832/0001-04 doravante designado simplesmente por Mantenedora,  

V. A Faculdade JK – Brasília Plano Piloto, com sede no QN 401 
Conjunto D- Lote 1 e 2, Conjunto F – Lote 01, Samambaia – Brasília, DF – 
CEP nº 72319-504, é um estabelecimento particular isolado de ensino 
superior com área de abrangência em todo o Distrito Federal, criado e 
mantido pelo Centro Nacional de Capacitação Profissional Ltda. CNPJ nº 
06.311.316/0001-80, pessoa jurídica de direito privado e sociedade civil 
destinada à prestação de serviços educacionais com sede e foro no 
mesmo endereço da mantida e registrada  na Junta Comercial do Distrito 
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Federal sob nº 53.200.944.286 Doravante designado simplesmente por 
Mantenedora, 

VI. A Faculdade do Meio Ambiente e de Tecnologia de Negócios, 
Código da IES: 4042 que funcionava no endereço: Sia/Sul, Trecho 2, Lotes 
.1510/ 1540, região Administrativa X, s/n, Guará, Brasília- DF, Cod. End 
659732, mantida pela Jk Educacional Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.347.405/0001-01, com sua sede estabelecida no SGAS 606, Conjunto 
F, Parte A, Asa Sul, Brasília, DF, CEP n° 70.200-660, que passará a 
denominar-se de Faculdade JK – Recanto das Emas, com sede à Setor 
Hospitalar, Lote 54, Parte “B”, Recanto das Emas, Brasília/DF CEP n° 
70.600-500 é uma instituição de ensino superior particular da Rede de 
Ensino JK, que passa a neste ato adiante a ser designada simplesmente 
de Mantenedora. 

VII. A Faculdade de Tecnologia Rogacionista, Código da IES: 4199 que 
funcionava no endereço: AE 08 Módulo B, s/n, Guará II – Brasília DF Cód. 
End. 3529, mantida pela Jk Educacional Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.347.405/0001-01, com sua sede estabelecida no SGAS 606, Conjunto 
F, Parte A, Asa Sul, Brasília, DF, CEP n° 70.200-660, cuja denominação 
passará a ser Faculdade JK Brasília – Recanto das Emas II passando a 
funcionar no endereço acadêmico: Setor Hospitalar, Lote 54, Parte “B”, 
Recanto das Emas, Brasília/DF CEP n° 70.600-500 neste ato e adiante  
designada simplesmente de Mantenedora. 

VIII. A Faculdade JK Brasília – Asa Sul II, Código da IES: 18703  que 
funcionará à SGAS QUADRA 909, PARTE A, Asa Sul, Brasília, DF, CEP n° 
70390090, mantida pela Mundial Educacional Ltda,, Código e-MEC nº 
16052, inscrita no CNPJ sob o nº 18.458.741/0001-86, com sua sede 
estabelecida no SGAS QUADRA 909, PARTE A, Asa Sul, Brasília, DF, 
CEP n° 70390090, neste ato adiante a ser designada simplesmente de 
Mantenedora. 

Parágrafo único - As Faculdades como Mantidas e suas respectivas 
Mantenedoras que constam nos caputs dos artigos 1º ao 6º pertencentes a Rede 
de Ensino JK, atuarão no limite territorial do Distrito Federal, agrupadas entre sí, 
no Município de Brasília. 

I. A Faculdade JK Goiás – Padre Bernardo, com sede na Rua São 
Francisco s/n, Bairro, Setor Divinópolis, cidade de Padre Bernardo, estado 
do Goiás, CEP 73700-000 é um estabelecimento isolado particular de 
ensino superior, mantido pelo Idea - Brasília – Instituto de Desenvolvimento 
Educacional Avançado LTDA, registrado no CNPJ sob o numero 
04.861.294/0001-05, registrado na Junta Comercial em 11 de julho de 
2012, sob o numero 20120548054, doravante designado simplesmente por 
Mantenedora. 

§ 1 A Faculdade JK – Goiás – Padre Bernardo, doravante denominada 
apenas de Faculdade rege-se por este Regimento, pelo Estatuto da Mantenedora 
e Resoluções e Deliberações emanadas da sua Diretoria. 

§ 2 A Faculdade, também pertencendo a Rede de Ensino JK, atuará no 
limite territorial do Estado do Goiás. 



11 

 

§ 3. Cada uma das unidades da Rede de Ensino JK rege-se por este 
Regimento, pelo Estatuto da Mantenedora, Resoluções e Deliberações emanadas 
da Diretoria Geral e Diretoria de cada uma das Unidades.  

Art. 3º. Enquanto Rede composta por Mantenedoras constituída de 
pessoas jurídicas com registros distintos no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ, todas se unem por meios dos seus sócios comuns, para 
instituir o Grupo Educacional que tem como Missão Institucional: “Transformar 
informação em conhecimento, formando cidadãos éticos, solidários, felizes, 
críticos e competitivos, valorizando talentos humanos e utilizando tecnologias 
avançadas no sistema educacional”.  

Art.4º. Mantendo o respeito à autonomia didático-pedagógica das suas 

unidades, no desenvolvimento e oferta dos cursos superiores de graduação, pós-
graduação e extensão, estabelece como Visão Institucional: "Ser referência 
nacional no processo ensino aprendizagem, adotando um modelo de Gestão 
Educacional moderno e avançado, que atenda às exigências da Sociedade e do 
Mercado de forma eficaz e prazerosa". 

Art. 5. Na qualidade de instituição integrante do Sistema Federal de 

Ensino, a Rede de Ensino JK tem, no âmbito dos cursos que ministra os 
seguintes objetivos: 

I. Distinguir-se nas áreas do conhecimento estabelecidas como 
prioritárias, em sintonia com a missão e as necessidades do contexto em 
que está inserida; 
II. Promover formação profissional para a competência, através de 
cursos de graduação, pós-graduação e extensão, nos quais professores e 
alunos, em conjunto, capacitem-se a servir a sociedade, contribuindo paraà 
análise e à solução dos problemas; 
III. Assegurar a melhoria contínua da qualidade do ensino, através do 
domínio e do incremento do estado da arte das áreas do conhecimento 
relacionadas aos diversos cursos, da tecnologia educacional, bem como de 
formas participativas de avaliação e de reformulação do processo de 
ensino-aprendizagem; 
IV. Promover a produção científica, voltada às áreas de excelência, à 
melhoria do ensino e ao atendimento das necessidades regionais; 
V. Promover a prática criativa da integração com a comunidade, 
através de programas de educação continuada, atividades culturais e 
serviços comunitários definidos a partir da prospecção e da avaliação 
crítica das demandas sociais internas e externas; 
VI. Preparar e formar um quadro docente e técnico qualificado, 
comprometido, em nível pessoal e grupal com a missão, disposto ao 
aprendizado contínuo e dedicado seriamente ao aluno, razão de ser do 
projeto educativo da faculdade; 
VII.  Manter um sistema organizacional eficiente (mínimo e suficiente), 
flexível e adequado às necessidades das suas áreas de atuação; 
VIII. Garantir a autonomia institucional e autosustentação dos seus 
empreendimentos; 
IX. Ser parceira do mundo empresarial e de outros tipos de 
organização, na formação de recursos humanos, para a troca de 
experiências e a prática do diálogo entre os diversos tipos de saber e fazer 
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humanos, em programas conjuntos, utilização cooperativa de recursos e 
publicações interinstitucionais. 
X. Organizar, manter e desenvolver direta ou indiretamente a educação 
e a instrução em nível de educação básica, técnica e superior, envolvendo 
o ensino, a pesquisa e a extensão; 
XI. Desenvolver direta ou indiretamente, nos termos da legislação em 
vigor, a educação permanente nos diversos graus e níveis de ensino; 
XII. Promover o treinamento profissional, a prestação de serviços 
educacionais e para educacionais, a tecnologia educacional, a editoração e 
outras formas de consecução da educação, diretamente à comunidade ou 
por meio de instituições as quais se associe; 
XIII. Contribuir para o aprimoramento da cultura brasileira, brasiliense e 
em especial da região centro-oeste; 
XIV. Estimular a investigação, a pesquisa e a difusão da cultura científica, 
técnica e artística; 
XV. Conferir, por meio das unidades de ensino que mantenha ou venha 
a manter direta ou indiretamente, habilitação para o exercício profissional e 
graus acadêmicos; 
XVI. Prestar a assistência científica e técnica à comunidade, no campo de 
sua atuação, por meio de estudos e desenvolvimento de projetos de 
interesse da região de abrangência da faculdade; 
XVII. Proporcionar assistência comunitária intra e extramuros, no 
desenvolvimento de programas de responsabilidade social, articulando-se 
com diversos segmentos da sociedade civil da região e do seu entorno; 
XVIII. Manter convênios com outras entidades congêneres, nacionais ou 
estrangeiras, nos campos da ciência e da tecnologia, objetos de seu 
ensino; 
XIX. Concorrer para o desenvolvimento da solidariedade humana por 
meio da preservação e do aperfeiçoamento do homem, inspirada nos 
princípios democráticos de cidadania; e 
XX. Ser uma instituição de ensino superior reconhecida como referencial 
de excelência no ensino, pesquisa e extensão pela comunidade científica e 
pela sociedade em geral é a principal meta institucional e para isso, projeta 
realizar políticas pertinentes às suas finalidades educacionais, sociais, 
científicas, tecnológicas e culturais. 

Art. 6º. Para atingir a estes objetivos a Rede de Ensino JK, apresenta 
como prioridades diante de sua filosofia de ação, o ensino mediante a 
transmissão e a produção do conhecimento, o resgate da cidadania, a geração e 
transferência de tecnologia através da pesquisa e da extensão e da prestação de 
serviços especiais. 

Art. 7 São atribuições de cada uma das Unidades da Rede de Ensino JK 

junto à Mantenedora: 

I. Contribuir para uma política de melhoria dos padrões gerenciais da 
qualidade dos serviços; 
II. Participar da elaboração e implementação do planejamento 
estratégico e da avaliação institucionais para melhor ajustar os serviços às 
demandas dos mercados atuais e futuros;  
III. Apresentar as diretrizes norteadoras dos planos de qualificação e de 
carreira, especialmente do corpo docente; 
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IV. Dar prioridade ao ensino, articulado com a pesquisa e à extensão 
sobre a investigação; 
V. Prover uma educação universal e liberal, promovendo a inclusão social; 
VI. Buscar a sinergia entre a intelectualidade, o empresariado e a 
profissionalização; 
VII.  proporcionar condições de profissionalização imediata a seus alunos; 
VIII. Apresentar as diretrizes norteadoras dos planos de qualificação e de 
carreira, especialmente do corpo docente. 

Art. 8º.  Outras Unidades, que vierem a ser criadas, credenciadas e 
implantadas pela Rede de Ensino JK, terão os com seus cursos sujeitos às 
normas expressas neste Regimento. 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DAS 
COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

Art. 9º. Cada Faculdade integrante da Rede de Ensino JK possui sua 
Organização Administrativa autônoma e independente de suas respectivas 
Mantenedoras. 

§ 1. Às Mantenedoras, enquanto pessoa jurídica de direito privado com 

registros fiscais formalizados tem à responsabilidade de disponibilizar a 
infraestrutura necessária ao pleno funcionamento das suas respectivas Mantidas, 
quer por ações individuais ou integradas entre si, como parceiras. 

§ 2. Estão elencadas como infraestrutura todas as ações decorrentes das 
instalações físicas, aquisição, suprimento, preservação e manutenção dos 
recursos prediais, físicos, equipamentos e  materiais, aplicação de investimentos, 
controle e acompanhamento fiscal, econômico e financeiro que garantam a 
sustentabilidade funcional das Mantidas, assim como todas as ações civis, 
jurídicas e fiscais relacionadas ao recrutamento, seleção, contratação e 
capacitação dos recursos humanos. 

Art. 10. São órgãos da administração da Faculdade: 

I. Órgãos Colegiados: 
a) Conselho Superior; 
b) Conselho Acadêmico; 
c) Colegiados de Cursos; 

II. Órgãos de Administração Acadêmica: 
a) Diretoria Geral; 
b) Direção da Unidade; 

III. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas: 

a) Coordenações de Cursos; 
b) Secretaria-Executiva; 
c) Secretaria de Registro Acadêmico; 
d) Assessoria nas áreas administrativa, de pessoal, contábil e 

financeira; 
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e) Biblioteca; 
IV. Órgãos de Atividades Complementares à Administração 
Acadêmica: 

a) Núcleo Docente Estruturante (NDE); 
b) Comissão Própria de Avaliação 

§ 1 Além dos órgãos de que trata o caput deste artigo, podem ser criados 
outros, ouvido sempre a Entidade Mantenedora, nos termos do presente 
Regimento. 

§ 2 As atividades e vinculações do(s) órgão(s) de que trata o parágrafo 

anterior são definidas neste Regimento e/ou deliberações aprovadas pelo 
Conselho Superior, ouvido o Conselho Acadêmico. 

Art. 11. Ao Conselho Superior e ao Conselho Acadêmico aplicam-se as 
seguintes normas gerais: 

I. Os colegiados funcionam, com a presença da maioria absoluta de 
seus membros e decidem pela maioria dos presentes; 
II. O presidente do colegiado participa na votação e, ocorrendo empate, 
tem o voto de qualidade; 
III.  nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que 
esteja sendo apreciada matéria de seu interesse particular; 
IV. As reuniões ordinárias ocorrerão anualmente e serão convocadas 
pelo seu presidente; 
V. As reuniões extraordinárias devem ser convocadas com 
antecedência mínima de quarenta e oito horas, ressalvados os casos de 
urgência, constando na convocação, sempre, a pauta dos assuntos a 
serem tratados, e 
VI. Das reuniões são lavradas atas. 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Seção I 

Do Conselho Superior 

Art. 12. O Conselho Superior, órgão deliberativo em matéria de 

administração, ensino, pesquisa e extensão são constituídos pelos seguintes 
membros: 

I. O Diretor Geral na qualidade de seu Presidente; 
II. O Diretor da Unidade na qualidade de Vice-Presidente; 
III. Um representante dos coordenadores de curso; 
IV. Um representante do corpo docente; 
V. Um representante do corpo discente; 
VI. Um representante da Comunidade onde se localiza a Faculdade. 

§ 1 Os representantes junto ao Conselho Superior têm mandato de um 
ano, podendo ser prorrogado, e são designados pela Direção da Unidade. 

§ 2 O representante do corpo discente tem mandato de um ano, sem 

direito à recondução. 
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Art. 13. O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, uma vez por ano e, 
extraordinariamente, quando convocado pela Direção da Unidade, que faz por 
iniciativa própria ou a requerimento de dois terços de seus integrantes. 

Art. 14. Compete ao Conselho Superior: 

I. Exercer a jurisdição superior e determinar as políticas e diretrizes das 
Unidades, de conformidade com os objetivos e normas emanadas dos 
órgãos do Sistema Federal de Ensino, da Entidade Mantenedora e definida 
neste Regimento; 
II. Aprovar o seu Regimento Acadêmico e dos demais órgãos 
integrantes da Unidade; 
III. Propor e/ou aprovar as alterações do Regimento Acadêmico da 
Unidade e do Regimento Acadêmico de seus órgãos, submetendo-as a 
apreciação dos órgãos competentes do Sistema Federal de Ensino; 
IV. Referendar as regulamentações de matérias de natureza acadêmica, 
inclusive o currículo pleno dos cursos, elaborados pelas Coordenadorias e 
apreciados pelo Conselho Acadêmico; as normas do processo seletivo de 
candidatos aos cursos ministrados pela Unidade e o Calendário 
Acadêmico; 
V. Referendar os convênios, contratos e acordos firmados com 
entidades nacionais e estrangeiras, públicas ou privados, de interesse da 
Unidade, bem como àqueles que dependem da aprovação da 
Mantenedora; 
VI.  Aprovar o orçamento anual, o plano anual de atividades da Unidade 
e as medidas que visem a preservação da hierarquia, da ordem e da 
disciplina na organização; 
VII. Referendar projetos de ensino de graduação, de pesquisa e de 
extensão, inclusive os projetos de curso sequencial por campo de saber, de 
educação profissional, de recuperação e outros de acordo com as normas 
estabelecidas na legislação vigente, encaminhando-os, sempre que 
implique em aumento de recursos, à entidade Mantenedora para sua 
homologação; 
VIII. Colaborar com o aperfeiçoamento das atividades da Unidade, quando 
devidamente consultado, com a Direção da Unidade e demais órgãos da 
Instituição, em matéria didático-científica, administrativa e disciplinar; 
IX.  Tomar conhecimento de representações, de natureza didática, e das 
conclusões de inquéritos disciplinares ou administrativos e deliberar sobre 
objetos dos mesmos; 
X. Opinar sobre concessões de prêmios e dignidades escolares e propor 
a concessão de títulos de professor honorário e de professor emérito; 
XI. Referendar a indicação de professores, feita pelas Coordenadorias, 
que deverão fazer parte das comissões examinadoras de tese e julgadoras 
de prêmios; 
XII. Resolver em grau de recurso, todos os casos de sua competência; 
XIII. Decidir sobre casos omissos neste regimento, e 
XIV. Exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas por Lei e 
neste Regimento. 

Seção II 

Do Conselho Acadêmico 
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Art. 15. O Conselho Acadêmico é órgão técnico de assessoramento 
da Direção da Unidade, tendo a seu cargo a supervisão e coordenação da 
pesquisa científica e técnica e da extensão relacionadas com o ensino. 

§ 1º O Conselho Acadêmico é constituído: 

I. Pelo Diretor da Unidade, na qualidade de Presidente; 
II. Pelo Diretor Geral, na qualidade de Vice-Presidente; 
III. Pelos Coordenadores de Curso,  
IV. Por dois representantes do corpo docente eleito pela maioria 
absoluta dos professores, e 
V. Por um representante do corpo discente, este designado pela 
Direção da Unidade, com mandato de um ano, sem direito à recondução. 

§ 2º O mandato dos membros do Conselho Acadêmico é de dois anos, 

podendo ser reconduzidos, exceto o representante do corpo discente. 

Art. 16. O Conselho Acadêmico reúne-se ordinariamente a cada bimestre e 

extraordinariamente quando convocado pela Direção da Unidade, ou por 
requerimento de 2/3 de seus membros, cabendo ao titular da Secretaria Executiva 
e, na sua falta, a quem o Diretor indicar, os encargos do registro dos trabalhos no 
livro de ata. 

§ 1º As deliberações do Conselho acadêmico serão tomadas por maioria 
absoluta de seus membros. 

§ 2º No fim de cada reunião do Conselho Acadêmico, lavra-se a respectiva 
ata que, lida é submetida à votação e assinatura dos membros presentes. 

§ 3º  O Diretor da Unidade tem, além do seu voto, o de qualidade. 

Art. 17. Compete ao Conselho Acadêmico: 

I. Assessorar a Direção da Unidade na supervisão e coordenação dos 
projetos pedagógicos, planos e atividades dos cursos sequenciais por 
campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, de graduação, 
compreendendo programas de mestrado, doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, de extensão e de educação 
profissional; 
II. Propor e/ou apreciar projetos de pesquisa e extensão correlatos às 
finalidades da Unidade; 
III. Avaliar os currículos plenos dos cursos, as normas e o funcionamento 
do regime escolar da Unidade, inclusive a regulamentação do processo 
seletivo para os cursos e dos concursos de seleção de monitores, de 
bolsistas de iniciação científica e de professores, para propor e/ou apreciar 
medidas que visem ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento da Unidade, 
o caráter interdisciplinar dos programas de ensino e a elevação dos 
padrões de qualidade dos serviços e dos produtos da Instituição; 
IV. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 
Regimento, ou que lhe forem delegadas pelo Conselho Superior e pela 
Diretoria. 

Parágrafo único. O Conselho Acadêmico exerce, ainda, as funções de colegiado 

de curso, na forma de seu Regimento. 

Seção III 
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Dos Colegiados de Cursos 

Art. 18. Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática, de 

cada curso ou conjunto de cursos, destinado a programar e avaliar a 
política de ensino nos respectivos cursos e acompanhar a sua execução.  

Art. 19. Cada Colegiado de Curso será composto: 

I. Pelo Diretor da Unidade; 
II. Pelo Coordenador do Curso; 
III. Pelos Professores que participam do respectivo curso, independente 
da participação em outros Colegiados; e 
IV. Um representante discente escolhido por seus pares. 

Parágrafo único. O Colegiado do Curso tem como dirigente o Diretor da Unidade 
e em seu impedimento e/ou ausência, o Coordenador de Curso. 

Art. 20.  Haverá um Colegiado para cada curso.  

Parágrafo único. Quando dois cursos tiverem em comum dois terços da carga 

horária em conteúdos dos respectivos currículos mínimos, haverá um só 
Colegiado.  

Art. 21. Compete ao Colegiado de curso:  

I. Fixar a programação específica de cada curso;  
II. Promover, orientar e supervisionar a integração dos planos de ensino 
para organização do curso;  
Propor as alterações na matriz curricular do curso, bem como sugerir  
normas, critérios e providências em  matéria de sua competência;  
III. Decidir sobre os pedidos de remoção e opinar na transferência, 
verificando a equivalência dos estudos feitos, indicando as programações a 
serem adaptadas ou dispensadas;  
IV. Propor inserção, retirada ou modificação de pré-requisitos 
estabelecidos para cada curso;  
V. Analisar o aproveitamento dos discentes em reuniões periódicas, de 
cada colegiado, especialmente convocada, para em conjunto definir o 
resultado da avaliação final;  
VI. Analisar e propor normas para as práticas pedagógicas e o estágio 
supervisionado, elaboração e apresentação de trabalho de conclusão de 
curso; 
VII. Recomendar a indicação ou substituição de docentes;  
VIII. Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamentos ou neste 
regimento. 

Art. 22. Os Colegiados de cursos reunir-se-ão, ordinariamente, 

bimestralmente, e, extraordinariamente sempre que forem convocados pelo 
coordenador ou por um terço de seus membros.  

§ 1º A convocação para as reuniões será feita por escrito e divulgada com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, nela devendo constar 
explicitamente a ordem do dia;  

§ 2º Assuntos não constantes da ordem do dia poderão ser incluídos para 

discussão e decisão, mediante a concordância da maioria simples dos membros 
presentes;  
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§ 3º Caso seja necessário, o prazo de convocação será reduzido a 24 
(vinte e quatro horas), devendo a ordem do dia limitar-se exclusivamente  à 
discussão e votação da matéria objeto da convocação;  

§ 4º O Colegiado de curso reunir-se-á com a maioria de seus membros e o 

comparecimento terá caráter obrigatório;  

§ 5º As deliberações do Colegiado de curso serão tomadas por maioria 

simples de votos dos membros presentes;  

§ 6º A ausência não justificada dos membros do Colegiado de cursos a 

qualquer de suas reuniões, será considerada como falta disciplinar;  

§ 7º A ausência não justificada a três reuniões consecutivas ou cinco 

alternadas no período implicará em substituição da representação discente e 
advertência para o membro docente;  

§ 8º De cada reunião do Colegiado de curso lavrar-se-á ata, que será lida, 
discutida e aprovada ao final da sessão.  

Art. 23. O Colegiado do curso apresentará relatório semestral de suas 
atividades à Diretoria da Unidade.  

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

Seção I 

Da Diretoria Geral 

Art. 24. A Diretoria Geral é o órgão executivo máximo da administração 
geral das IES e é exercida pelo Diretor Geral. 

§ 1º O Diretor Geral é auxiliado nas suas funções pelos Diretores das 
Unidades. 

§ 2º Estão subordinados ao Diretor Geral, as Assessorias, a Secretaria 
Acadêmica e a Secretaria Executiva. 

Art. 25. O Diretor Geral e os Diretores das Unidades são designados pelo 
dirigente principal da Entidade Mantenedora para um mandato de 2 (dois) anos, 
sendo permitida a recondução contínua. 

Art. 26.  Compete ao Diretor Geral: 

I. Representar as IES, interna e externamente, ou promover-lhe a 
representação, no âmbito de suas atribuições; 
II. Promover, em conjunto com os demais diretores a integração no 
planejamento e harmonização na execução das atividades; 
III. Presidir a solenidade de formatura e demais atos acadêmicos em que 
estiver presente;  
IV. Coordenar a elaboração do Plano Anual de Trabalho; 
V. Coordenar a elaboração do calendário acadêmico; 
VI. Designar os seus Assessores, o Secretario Executivo, os 
Coordenadores de Curso, os Coordenadores de Núcleos, os Chefes de 
Setores e seus substitutos e lhes dar posse; 
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VII. Autorizar, previamente, qualquer pronunciamento público de 
membros da Diretoria Geral e seus subordinados e publicação interna que 
envolva responsabilidades da IES;  
VIII. Encaminhar à Entidade Mantenedora o relatório anual das atividades; 
IX. Constituir comissões e/ou grupos de trabalhos e designar assessores 
em número variável com finalidades específicas; 
X. Firmar acordos, convênios, planos de cooperação técnico-científico 
em cumprimento dos objetivos da Unidade solicitando autorização prévia 
da Mantenedora quando acarrete despesas não previstas no orçamento 
anual; e 
XI. Decidir sobre matéria de natureza urgente ou omissa, "ad 
referendum" do Colegiado competente. 

Seção II 

Da Direção da Unidade 

Art. 27. A Diretoria da Unidade, exercida pelo Diretor, é órgão executivo 
superior de supervisão das atividades das Unidades que compõem a Rede de 
Ensino JK. 

Parágrafo único. O Diretor de cada Unidade será designado pela Mantenedora 

para cumprir um mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzido.  

Art. 28. São atribuições da Direção da Unidade: 

I. Representar a Unidade junto às pessoas ou instituições públicas ou 
privadas; 
II. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior e do Conselho 
Acadêmico; 
III. Elaborar o plano anual de atividades da respectiva Unidade e 
submetê-los à aprovação do Diretor Geral; 
IV.  Elaborar e submeter ao Diretor Geral a proposta orçamentária a ser 
encaminhada à Mantenedora; 
V. Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Unidade e encaminhá-lo 
para a apreciação do Conselho Superior e homologação de entidade 
Mantenedora, e divulgá-lo junto aos órgãos coordenadores do Sistema 
Federal de Ensino e os parceiros externos; 
VI. Presidir a solenidade de formatura e demais atos acadêmicos em que 
não estiver presente o Diretor Geral, conferir grau, assinar diplomas, títulos 
e certificados acadêmicos; 
VII. Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos 
programas e horários; 
VIII. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da respectiva 
Unidade, respondendo por abuso ou omissão; 
IX. Convocar as eleições para a escolha dos representantes do corpo 
docente; 
X. Propor a Mantenedora a contratação e a dispensa de pessoal 
docente e técnico administrativo; 
XI. Autorizar as publicações sempre que estas envolvam 
responsabilidade da respectiva Unidade; 
XII. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais 
normas pertinentes; 



20 

 

XIII. Resolver os casos omissos neste Regimento, “ad referendum’’ do 
Conselho Superior; 
XIV. Delegar competência no âmbito de suas atribuições; 
XV. Exercer o direito recursal, no prazo de cinco (5) dias úteis, das 
decisões do Conselho Superior; 
XVI. Viabilizar a integração disciplinar e multiprofissional entre unidades 
acadêmicas e administrativas da respectiva Unidade, para garantir a 
qualidade dos serviços, associada aos interesses e à satisfação dos seus 
clientes internos e externos; 
XVII.  Estabelecer o relacionamento harmônico e interativo da respectiva 
Unidade com a Entidade Mantenedora, para cumprimento da missão e dos 
objetivos institucionais; 
XVIII.  Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em Lei, neste 
Regimento e em razão de normas complementares aprovadas. 

Art.29 Os atos da Diretoria são formalizados através de Portarias e demais 
instrumentos legais pertinentes. 

Art. 30. Dos atos da Diretoria cabem recursos ao Conselho Superior, no 
prazo de três (3) dias úteis após sua publicação, no quadro de avisos da 
respectiva Unidade. 

CAPÍTULO IV 

ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Art. 31. A Direção da Unidade exerce a função de supervisão dos 

Coordenadores de Cursos, dos Núcleos Pedagógicos, da Secretaria-Executiva, 
da Secretaria de Registro Acadêmico, da Biblioteca.  

Seção I 

Dos Coordenadores de Cursos 

Art. 32. São atribuições dos Coordenadores de Cursos: 

I. Representar a Coordenadoria junto às autoridades e órgãos da 
respectiva Unidade; 
II. Convocar e presidir as reuniões de Coordenadoria; 
III. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, 
bem como a assiduidade dos professores; 
IV.  Apresentar, anualmente, à Diretoria, relatório de suas atividades; 
V. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e técnico-
administrativo; 
VI. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades, bem 
como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pela 
Direção da Unidade,  
VII. Coordenar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas 
pelo Colegiado do Curso durante a construção do Plano de Trabalho dos 
Programas de Estudos e Núcleo Docente Estruturante pertinente ao 
respectivo curso; e 
VIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e 
neste Regimento. 
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§. 1º: Os trabalhos dos Coordenadores de Cursos serão supervisionados 
pela Direção da Unidade. 

§. 2º Determinar que a contratação do(a) Coordenador(a) do Curso atenda 
os seguintes requisitos: 

I. Seja profissional com formação acadêmica superior, da graduação, na 
área do curso;  
II. Possua a titulação stricto sensu concluída; 
III. Tenha sido(a) indicado(a) pelo(a) Diretor(a) da IES com aquiescência 
do Diretor Geral e aprovação da Presidência da Rede de Ensino JK, ouvida 
a Supervisão Geral; 
IV. Seja contratado(a) pela Mantenedora da IES a qual o curso esteja 
vinculado: 

a) Com a jornada de trabalho de, no mínimo 15 (quinze) horas 
semanais e/ou conforme determinar os órgãos de regulação da 
educação; 

b) Especificamente, na função de coordenador de curso. 
§. 3º Determinar que a Coordenadoria do Curso possa ser exercida em 

caráter temporário, pelo Diretor da IES, se esse possuir formação acadêmica para 
área de conhecimento do curso, respondendo legalmente por todas as atribuições 
a ela pertinentes, sem prejuízo das suas funções na Diretoria da IES, observado o 
numero de alunos, de cursos e vagas, nos termos exigidos pela legislação 
vigente. 

§. 4º No caso de aplicação de Exame de Suficiência ou de Capacitação, 

caberá ao Coordenador do Curso: 

I. Solicitar ao Diretor da IES  a instauração de processo de verificação 
de extraordinário aproveitamento de estudos, propondo as datas de 
realização das provas, observados os prazos estabelecidos no Calendário 
Acadêmico; 

II. Divulgar instruções relativas às provas; 

III. Solicitar à Direção de Centro a constituição da Banca Examinadora e 
a designação dos professores que irão compô-la; 

IV. Orientar e apoiar o trabalho da Banca Examinadora; 

V. Receber a ata da prova, bem como as provas dos candidatos 
(quando se tratar de prova escrita); 

VI. Enviar à Secretária Acadêmica, para arquivamento, a ata da prova e, 
para os competentes lançamentos, o nome dos candidatos que tiverem 
comprovado extraordinário aproveitamento de estudos, informando, em 
relação a cada um deles, o total de pontos obtidos na(s) prova(s) 
prestada(s), a(s) nota(s) correspondente(s) e a(s) disciplina(s)/ unidade(s) 
de estudo que integram o currículo do curso que realiza e da(s) qual(is) 
obteve dispensa. 
 

Seção II 

Da Secretaria-Executiva 



22 

 

Art. 33. A Secretaria Executiva é o órgão subordinado à Direção da 
Unidade e nela estão vinculados os seguintes serviços: 

I. Biblioteca; 
II. Laboratórios de Informática; 
III. Tesouraria; 
IV. Centro de Atendimento ao Aluno e Ouvidoria. 

Art. 34. Compete ao Secretário Executivo: 

I. Supervisionar, orientar, acompanhar e controlar o funcionamento das 
unidades organizacionais que lhe sejam subordinadas; 
II. Promover e supervisionar as atividades de registro acadêmico; 
III. Supervisionar e controlar o funcionamento dos serviços da biblioteca; 
IV. Providenciar perante a mantenedora os materiais e serviços 
necessários ao funcionamento da faculdade; 
V. Supervisionar os serviços da tesouraria; 
VI. Supervisionar as atividades do centro de atendimento ao aluno 
assegurando-se o registro do recebimento, do trâmite e da guarda de 
papeis e documentos e o repasse aos dirigentes e líderes de setores, via 
Unicollege, dos registros da ouvidoria; 
VII. Providenciar a manutenção dos laboratórios de informática e dos 
equipamentos didáticos. 

Parágrafo único. Cabe ao Diretor da Unidade dispor sobre a organização e 
funcionamento da Secretaria-Executiva. 

Seção III 

Da Secretaria de Registros Acadêmicos 

Art. 35. A Secretaria de Registros Acadêmicos é o órgão central de 

controle do desempenho e dos Registros Acadêmicos e está sob a 
responsabilidade do Secretário Acadêmico, profissional de nível de graduação, 
experiente e devidamente qualificado para o exercício das seguintes atribuições: 

I. Organizar os serviços de secretaria e de apoio acadêmico: 
II. Organizar o controle acadêmico, de modo que se garanta a 
segurança e correção desses registros e se assegure da preservação dos 
documentos acadêmicos; 
III. Superintender e fiscalizar os serviços da secretaria, fazendo 
distribuição equitativa dos trabalhos entre seus funcionários em cada uma 
das unidades da rede; 
IV. Fazer expedir e subscrever as correspondências fundamentadas nos 
registros acadêmicos; 
V. Redigir e subscrever os editais de chamada para exames e 
matrículas, os quais serão publicados por ordem do diretor da unidade; 
VI. Trazer em dia a coleção de livros de leis, atas, regulamentos, 
despachos e ordens de serviços; 
VII. Atender às pessoas em assunto de sua atribuição; 
VIII. Apresentar à direção da unidade, em tempo hábil, todos os 
documentos a serem visados ou assinados; 
IX. Vetar o acesso de pessoas estranhas ao serviço, no recinto da 
secretaria; 
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X. Representar, por escrito, à direção da unidade sempre que seus 
auxiliares não estejam cumprindo com seus deveres;  
XI. Subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas do 
aproveitamento de provas, exames e relações de faltas, para conhecimento 
dos alunos; 
XII. Trazer atualizados os prontuários dos alunos; 
XIII. Opinar sobre pedidos de abono e justificações de faltas, de 
afastamentos, licenças, assim como fazer comunicação de atrasos e 
saídas antecipadas de funcionários da secretaria, encaminhando, no 
encerramento da frequência mensal, à consideração do diretor da unidade 
para despacho conclusivo; 
XIV. Encaminhar, bimestralmente, ao diretor da unidade, para apreciação 
e enviar à mantenedora, a estatística sobre a movimentação dos alunos: 
trancamento de matrícula, transferência, abandono e cancelamentos. 
XV.  Assinar com o diretor da unidade:  

a) Os diplomas e certificados conferidos em cada uma das Unidades 
da Rede de Ensino JK; 

b) Os termos de colação de grau. 

Parágrafo único. O Secretário de Registros Acadêmicos é responsável, perante 
a Direção da Unidade, pelos documentos que assinar e pelas informações que 
prestar respondendo, administrativa e judicialmente, por omissões, dolo ou culpa 
no exercício de suas funções. 

Art. 36. Os auxiliares são responsáveis, perante o Secretário de Registros 

Acadêmicos, pelos documentos que elaborarem e pelas informações que 
prestarem e/ou registrarem, respondendo administrativamente ou judicialmente, 
pelas omissões, dolo ou culpa no exercício de suas atividades. 

Art. 37. Para a boa execução dos serviços, a Secretaria contará com os 

funcionários necessários, em tempo integral, solicitados pela Diretoria da Unidade 
e admitidos pela Mantenedora. 

Seção IV 

Da Assessoria Administrativa de Pessoal, Financeira e Contábil. 

Art. 38. A Assessoria Administrativa de Pessoal, Financeira e Contábil é 
feita diretamente ela Mantenedora, por meio de seus departamentos, dando a 
Direção de cada Unidade da Rede de Ensino JK, maior tranquilidade, apoio, e 
rapidez nos processos, na medida em que permite ao Diretor da Unidade uma 
gestão mais centrada nas questões pedagógicas, relacionadas à IES.  

Art. 39. São atribuições da Assessoria Administrativa de Pessoal, 

Financeira e Contábil: 

I. Cuidar de todo o processo de contratação, documentação (registro 
de acordo com as conformidades da legislação do trabalho), treinamento e 
orientação aos funcionários da IES, dentro dos critérios administrativos e 
jurídicos;  
II. Cuidar de todo processo de controle do fluxo de frequência ao 
trabalho, elaboração da folha de pagamento, controle de benefícios e 
cálculos de tributos, pagamento de salários, bem como de taxas, impostos 
e contribuições;  
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III. Cuidar de todo processo de desligamento e quitação do contrato de 
trabalho, estendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos 
oficiais (DRT, Sindicato, Justiça do Trabalho, etc.) e cuidar de toda rotina 
de fiscalização;  
IV. Acompanhar todos os processos colocando em prática o Plano de 
Carreira Docente e o de Cargos e Salários;  
V. Elaborar juntamente com a Direção Geral e respectivas Direções de 
Unidades diagnósticos estratégicos, econômico e financeiro para 
avaliar/aprimorar o planejamento e controle 
administrativo/financeiro/orçamentário, melhorar a competitividade, reduzir 
custos, obter ganhos financeiros, eliminar tarefas desnecessárias, 
desperdícios, retrabalhos, direcionar a equipe de colaboradores para 
execução de tarefas diretamente relacionadas à principal atividade da 
Faculdade JK; 
VI. Coordenar, acompanhar e alimentar o controle financeiro das contas 
a pagar e a receber (Orçamento Financeiro/Projeção do Fluxo de Caixa, 
adequação do Ciclo Financeiro compatibilizando prazos de pagamentos e 
recebimentos);  
VII. Elaborar os cálculos/simulações para avaliação da melhor 
alternativa (mais econômica) de compra, nas negociações com 
fornecedores, considerando prazos, impostos, etc; 
VIII. Auxiliar/participar nos processos de negociação e renegociação de 
contratos/dívidas/contas a receber, com fornecedores e clientes;  
IX. Elaborar cálculos/simulações para auxiliar nas discussões com 
bancos referentes a operações financeiras incluindo Empréstimos, 
Financiamentos, Descontos de Duplicatas, Factoring, Leasing, etc;  
X. Buscar alternativa vantajosa de aplicação financeira para os saldos 
financeiros disponíveis;  
XI. Manter a Direção Geral e a respectiva Direção de cada Unidade 
informada por meio do Sistema de Informações Gerenciais através de 
relatórios específicos possibilitando o acompanhamento da situação 
econômica e financeira da empresa via apuração de resultados e análise 
da rentabilidade do Negócio;  
XII. Orientar a Direção Geral sobre a implantação de alternativas para 
correção de falhas e/ou de rumo do negócio, quando as análises dos 
relatórios mostrarem dificuldades da Faculdade JK em alcançar seus 
objetivos e metas;  
XIII. Coordenar a implantação de novos cursos, visando o crescimento 
da IES e a criação de valor para os proprietários; 
XIV. Aplicar e acompanhar orçamento Econômico e Financeiro (curto 
prazo) remetido pela IES; 
XV. Elaborar juntamente com a Direção Geral o Planejamento 
Estratégico (longo prazo); 
XVI. Elaborar e certificar o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o 
balanço patrimonial e as demonstrações das variações patrimoniais que 
instruem as prestações de contas dos ordenadores de despesa; 
XVII. Elaborar e certificar os relatórios de gestão fiscal exigidos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal;  
XVIII. Executar a escrituração contábil de acordo com as normas legais;  
XIX. Supervisionar e controlar os fluxos de receitas e despesas;  
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XX. Contabilizar a movimentação financeira (receitas/despesa),  
garantindo informações contábeis  verdadeiras e fiéis  para a elaboração 
dos relatórios de gestão administrativa e fiscal; 
XXI. Organizar e manter atualizado todos os arquivos de documentos 
específicos de cada uma das Unidades da Rede de Ensino JK. 

Seção V 

Da Biblioteca 

Art. 40. Os serviços de Biblioteca são dirigidos por bibliotecário legalmente 

habilitado e seus auxiliares solicitados pela Diretoria Geral e admitidos pela 
Mantenedora.  

Art. 41. A Biblioteca é organizada segundo os princípios modernos da 
biblioteconomia e, quanto ao seu funcionamento, rege-se por normas especiais 
baixadas pela Diretoria Geral.  

Art. 42. A divulgação dos trabalhos didáticos e culturais e as demais 

publicações são promovidas pela Biblioteca, de acordo com a indicação das 
Coordenadorias, ouvida a Diretoria Geral.   

 Art. 43. A Biblioteca funciona durante períodos compatíveis com os  
horários dos trabalhos acadêmicos.  

 Art. 44 Compete ao Bibliotecário nas formas deste Regimento:  

I. Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca;  
II. Planejar as ações e elaborar a programação semestral da biblioteca 
encaminhá-la a Direção Geral;  
III. Elaborar projeto, normas e regulamentos de funcionamento da 
Biblioteca e do uso do acervo, submetendo-as a aprovação da Direção;  
IV. Zelar pela conservação dos livros, revistas, jornais, vídeos, CDR e 
tudo quanto pertença à Biblioteca;  
V. Realizar o processamento técnico do acervo;  
VI. Propor à Diretoria Geral a aquisição de obras e assinaturas de 
publicações periódicas, dando preferência às que se ocupam de matérias 
ensinadas em cada Unidade da Rede JK e procurando sempre 
complementar as obras e coleções existentes com a anuência do Conselho 
Acadêmico. 

CAPÍTULO V 

ÓRGÃOS ATIVIDADES COMPLEMENTARES À ADMINISTRAÇÃO 
ACADÊMICA 

Seção I 

Do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Art. 45. Vinculado ao Diretor da Unidade, para efeito de acompanhamento 
e coordenação, o Núcleo Docente Estruturante – NDE, observadas as normas 
pertinentes, é objeto de regulamentação pelo Conselho Superior. 

Art. 46. O NDE tem função consultiva, propositiva e de assessoramento 

sobre matéria de natureza acadêmica.  
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Art. 47. O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica em cada curso de 
graduação, sendo corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e 
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso, tendo as seguintes atribuições:  

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 
curso;  
II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 
atividades de ensino constantes no currículo;  
III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 
e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 
mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas á área 
de conhecimento do curso; 
IV. Cumprir o Regulamento próprio do NDE; 
V. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os 
cursos de graduação.  

Art. 48. O NDE será constituído pelo (a) Coordenador(a) do Curso, como 
seu presidente e por, no mínimo, mais 4 (quatro) docentes que ministram 
disciplinas no curso e terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

Art. 49. Na ausência ou impedimento eventual do Coordenador do Curso, a 

presidência do NDE será exercida por um docente por ele designado. 

Seção II 

Da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

Art. 50. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um órgão de atuação 
autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na IES 
criada com a finalidade de conduzir os processos de avaliação internos da 
instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelos 
órgãos da Regulação, Supervisão e Avaliação do Ministério da Educação. 

Parágrafo único - A CPA, atuante e pertencente a cada IES da Rede de Ensino 

JK será constituída pelos seguintes representantes: 

I. Um representante da Entidade Mantenedora, enquanto em seu 
exercício, como membro nato; 
II. Um representante do Corpo Docente, docente da IES escolhido 
entre seus pares, enquanto em seu exercício, como membro nato;  
III. Um representante do Corpo Discente, escolhido entre os seus pares, 
por votação aberta, para um mandato de 2 (dois) ano civil; (na hipótese de 
transferência durante a vigência do mandato) o substituto será escolhido 
por seus pares, por votação aberta, para completar o mandato; 
IV. Um representante do Corpo técnico-administrativo, escolhido dentre 
os seus pares, para um mandato de 2 (dois)anos; 
V. Um representante da sociedade civil organizada, voluntário e 
residente na região onde a IES está localizada para um mandato de 2 (dois 
anos).Na hipótese de mais de um candidato, a Faculdade JK, procederá a 
escolha considerando o nível de atuação do mesmo junto à sociedade 
regional, devidamente comprovada. Em caso de empate, será considerado 
para desempate o mais disponível, o mais idoso, seguido da 3ª opção, o 
que tem mais filhos matriculados na IES.  
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Art. 51. A CPA resulta de uma Medida Provisória (MP nº. 147, de 15 de 
abril de 2003, transformada em Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004), e tem por 
objetivo instituir na IES uma ferramenta de avaliação interna da Instituição. 

Art. 52. É função da CPA é criar, aplicar, analisar e divulgar instrumentos 

para a avaliação dos cursos, dos currículos, do ensino, da gestão e cobrar as 
soluções propostas e informar à comunidade o andamento das mesmas, 
competindo-lhe ainda: 

I. Coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição;  
II. Organizar relatórios do processo de avaliação interna; 
III. Divulgar os resultados consolidados;  
IV. Extrair indicativos para tomada de decisão nas diversas instâncias 

da faculdade;  
V. Fazer um balanço crítico do processo de avaliação;  
VI. atuar como elo entre a Instituição e o MEC. 

Art. 53. A CPA deve reunir-se mensalmente para analisar as sugestões, 
propor medidas e acompanhar sua implementação. 

Art. 54.  É avaliado pela CPA: 

I. O desenvolvimento da missão e o Plano de Desenvolvimento 
institucional;  
II. Ensino, os cursos, os currículos e a execução da graduação;  
III. O ensino, os cursos, os currículos e a execução da pós-graduação;  
IV. As atividades de iniciação à pesquisa, a extensão, a pesquisa 
investigativa e a iniciação científica; 
V. Os cursos de extensão e as atividades complementares;  
VI. A educação à distância;  
VII. A comunicação interna e externa;  
VIII. O corpo docente e plano de carreira docente;  
IX. O corpo técnico-administrativo e desenvolvimento profissional;  
X. A organização e gestão acadêmica;  
XI. A infraestrutura física e recursos de apoio;  
XII. O planejamento e avaliação; e  
XIII. O corpo discente. 

§ 1º – A CPA se norteará pelas normas emanadas do Ministério da 

Educação, por meio dos seus órgãos de avaliação institucional para aplicar os 
seus procedimentos de autoavaliação. 

§ 2º A CPA expedirá anualmente o Relatório de Autoavaliação Institucional, 
conforme distribuição no cronograma previsto no Projeto de Avaliação e 
Autoavaliação Institucional (PAI), próprio. 

TÍTULO III 

DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

Seção I 

http://www.inep.gov.br/download/superior/2004/Legislacao/LEI_n10861_14_4_04_SINAES.doc
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Da Natureza dos Cursos 

Art. 55. A Rede de Ensino JK, por meio das suas Instituições de Ensino 

Superior, Mantidas, ministra programas e cursos de Graduação, nos graus de 
Bacharelado, Licenciatura e Superior de Tecnologia e de Pós-graduação, no grau 
Lato Sensu, compreendendo programas de especialização, aperfeiçoamento e 
outros, assim como cursos extensão, avulsos e sequenciais por campo de saber, 
de diferentes níveis de abrangência. 

§ 1 Os projetos de cursos/atividades e os cursos ministrados pela Rede 
são supervisionados pelo Diretor Geral e Diretor da respectiva Unidade do curso, 
e nos aspectos didático-científicos e pedagógicos coordenados pelas 
Coordenadorias, respeitadas as competências e autonomias acadêmicas e 
pedagógicas das demais unidades que ofereçam o mesmo curso. 

§ 2 A Rede de Ensino JK, além de seus cursos regulares oferecerá cursos 

e atividades especiais abertos à comunidade interna e externa, realizados entre 
período letivos ou não. 

§ 3 A Rede de Ensino JK informará aos interessados, antes de cada 
período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua 
duração, requisitos, qualificação de professores, recursos disponíveis e critério de 
avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

Seção II 

Dos Cursos de Graduação 

Art. 56. Os cursos de Graduação destinam-se à formação profissional em 

nível superior, estando aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio 
ou equivalente e que tenham se classificado em processo seletivo ou ingressado 
via transferência ou por outro meio admitido pela legislação pertinente. 

§ 1 Os cursos ministrados em cada uma das Unidades que compõem a 

Rede de Ensino JK fazem parte do ANEXO deste Regimento, sob a forma de 
Projetos Pedagógicos de Cursos com suas respectivas Matrizes Curriculares e 
Regulamentos. 

§ 2 As habilitações específicas, compreendidas nos cursos de graduação, 
são as definidas nos projetos de cursos autorizados e/ou reconhecidos pelos 
órgãos competentes do Sistema Federal de Ensino, bem como aquelas que sem 
alterarem o número de vagas dos cursos, forem estabelecidas pelo Conselho 
Superior. 

§ 3º O acréscimo, a redução e/ou o remanejamento de vagas aprovadas 

e/ou autorizadas nos cursos de graduação far-se-á na conformidade da 
Legislação em vigor, por meio de Aditamentos e dependerá de autorização do 
Ministério da Educação e/ou dos demais órgãos a ele vinculados. 

§ 4º. A modificação na estrutura da Matriz Curricular aprovada far-se-á de 

conformidade com a Legislação em vigor e dependerá de autorização do 
Ministério da Educação respeitando o princípio de proximidade, equivalência 
curricular, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a previsão da aplicação pela 
Faculdade dos procedimentos de aproveitamento de estudos. 
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Art. 57. Os currículos são integrados por componentes curriculares, 
identificados como disciplinas ou atividades obrigatórias ou facultativas e/ou 
optativas e os currículos plenos dos cursos de graduação são elaborados em 
observância às diretrizes curriculares editadas pelo Poder Público, e têm suas 
durações máxima e mínima fixadas em observância à Legislação em vigor. 

Art. 58. Os currículos plenos de cada curso de graduação são integrados 

por disciplinas teóricas e práticas, com periodização recomendada, respectivas 
cargas horárias, duração total e prazos de integralização, contemplando 
conteúdos conforme recomendações expressas nas Diretrizes Curriculares de 
cada curso e demais legislação pertinente. 

Art. 59. A integralização curricular é feita na modalidade presencial, pelo 
regime semestral de matrículas, regular para os cursos de bacharelado e 
licenciatura e modular para os cursos superiores de tecnologia e, em cada 
período letivo, há a correspondente indicação das disciplinas, conteúdos e 
competências que o compõe, conforme previsto no Projeto Pedagógico do 
respectivo curso. 

Art. 60. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos estão construídos de forma 
articulada com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) que norteiam as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidas na Rede de Ensino JK. 

Seção III 

Dos Demais Cursos 

Art. 61. Os cursos de sequências, por campo de saber, de diferentes níveis 

de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 
pela Legislação e pela regulamentação própria aprovada pelo Conselho Superior, 
são programados para: 

I. Atender o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional do cidadão, desenvolvendo o espírito científico e o pensamento 
reflexivo; 
II. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
tecnológicos; 
III. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente em 
particular os nacionais e regionais; 
IV. Propiciar a aquisição de conhecimentos e habilidades por meios 
formais e informais que possam ser aferidos e reconhecidos mediante 
exames em cursos ulteriores. 

Parágrafo único. Os cursos sequenciais terão seu campo de saber e seu nível 

de abrangência especificado no projeto de cursos aprovados na conformidade da 
Legislação em vigor. 

Art. 62. Os cursos de pós-graduação, compreendendo programas de 
mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 
quando oferecidos, abertos aos portadores de diplomas de curso de graduação, 
que satisfaçam os requisitos exigidos no projeto de cada curso, destinam-se à 
especialização profissional na área científica em que forem oferecidos, visando o 
preparo de professores e de profissionais, serão aprovados pelo Conselho 
Superior. 
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Parágrafo único. Quando se tratar de cursos de pós-graduação “strictu-sensu”, 
devem ser previamente reconhecidos pelos órgãos competentes do Sistema 
Federal de Ensino. 

Art. 63. Os cursos de extensão, atualização, educação profissional e 

outros, abertos aos portadores de certificados e/ou diplomas exigidos no projeto 
de cada curso, destinam-se a alunos da Rede de Ensino JK ou não, visam a 
divulgação e a atualização de conhecimentos e técnicas, e têm por finalidade a 
elevação cultural da comunidade e a especialização da mão-de-obra. 

§ 1. Os cursos também podem abordar assuntos contextualizados e 
serem identificados como Curso de Atualização Interdisciplinar computados como 
Curso de Extensão ou mesmo com Disciplina que o aluno possa cursar em 
regime de Dependência. 

§ 2. Os projetos dos cursos de que trata este artigo serão aprovados pelo 

Conselho Superior. 

Art. 64. A educação profissional desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou por diferentes formas e/ou estratégias de educação continuada e 
integrada ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

§ 1 O acesso à educação profissional de que trata o caput deste artigo 
será garantido ao aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio ou 
superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem ou adulto, respeitadas as 
normas expressas no Projeto Pedagógico do Curso e os princípios de pluralismo 
de concepção pedagógica, garantindo o padrão de qualidade, a valorização de 
experiência extraescolar, o trabalho e as práticas sociais. 

§ 2 O conhecimento adquirido nos cursos/atividades de educação por 
meios informais poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento de estudos e 
aproveitamento de competências através de exames de avaliação, 
reconhecimento e certificação executados por Banca Examinadora, de acordo 
com as normas emanadas do Conselho Superior, com base na legislação em 
vigor. 

CAPÍTULO II 

DA PESQUISA 

Art. 65. A Faculdade incentiva a pesquisa investigativa, mediante 
orientação na ação didático-pedagógica do docente de maneira que sejam 
aplicados os métodos de investigação nas atividades práticas de cada disciplina 
em sala de aula, como recurso didático de ensino. 

Parágrafo único. Para executar as atividades e projetos de que vise à realização 
de pesquisa científica, quando for o caso, a Faculdade pode adotar providências 
para captação de recursos de outras fontes para tal finalidade, promovendo sua 
integração com a comunidade, empresas e governos, incentivando a geração e a 
transferência do saber, da arte e da tecnologia. 

Art. 66. Os projetos de iniciação à pesquisa e pesquisa investigativa são 

coordenados pelas Coordenadorias de Curso e executados conforme 
planejamento dos Centros de Estudos a que estejam afetos sua execução, 
devendo estar voltados para: 
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I. A busca de identidade regional; 
II. O resgate de cidadania especialmente da população periférica aos 
grandes centros urbanos; 
III. A valorização da cultura regional; 
IV. O incentivo a investigação prática e ao exercício da teoria; e 
V. O desenvolvimento de pesquisas básicas, institucionais, voltadas 
para as áreas de ensino, vinculadas à instituição ou de interesse da 
comunidade. 

Art. 67. Para executar as atividades e projetos que envolvem a pesquisa a 
Rede de Ensino JK pode adotar providências para captação de recursos de 
outras fontes para tal finalidade, promovendo sua integração com a comunidade, 
empresas e governos, incentivando a geração e a transferência do saber, da arte 
e da tecnologia. 

Art. 68. Os alunos engajados na iniciação à pesquisa, por solicitação 

pessoal ou de seu professor-orientador, podem requerer aproveitamento de 
estudos e frequência oriundos dessas suas atividades escolares. 

Art. 69. Cabe ao Conselho Superior, quando da decisão de ofertar projetos 
de pesquisa e constituir grupos de pesquisas formais, referendar proposta das 
Coordenadorias, com anuência da Diretoria Geral e Diretoria da respectiva 
Unidade, relativa à formalização das atividades de pesquisa integradas ao 
currículo pleno do curso, inclusive com aproveitamento de estudo e frequência 
escolar. 

Art. 70. As pesquisas de que trata este capítulo serão supervisionadas 

pelos Centros de Estudos, Coordenadores de Curso e seus Colegiados em 
cumprimento às determinações do Diretor da Unidade e das decisões do 
Conselho Superior. 

Parágrafo único - Enquanto Faculdade e não possuindo obrigatoriedade da 

implantação de pesquisa científica, a Faculdade JK executará por meio da 
regência de aulas, o incentivo a pesquisa investigativa, por meio de estratégias 
didático-pedagógicas de ensino envolvendo os procedimentos de busca e 
pesquisa documental, impressa ou virtual. 

CAPÍTULO III 

DA EXTENSÃO 

Art. 71. A Rede de Ensino JK manterá atividades de extensão cultural, 

criação, adaptação, difusão e transferência dos conhecimentos e de tecnologia 
correlatos e/ou afins às áreas de seus cursos, destinadas a órgãos do governo e 
não governamentais, à sociedade e ao cidadão em geral, dando ênfase às 
necessidades da região onde está inserida. 

Art. 72. As atividades de extensão são coordenadas pelas Coordenadorias 
de Cursos que as executam, e a divulgação ficará a cargo do Núcleo de 
Comunicação Institucional. 

Art. 73. Para executar as atividades cada Unidade da Rede de Ensino JK 

pode adotar providências para alocação de recursos próprios de seu orçamento 
anual e/ou fará, convênios, parcerias ou uso da captação de recursos de outras 
fontes. 
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Art. 74. Os alunos engajados nas atividades de extensão, por solicitação 
pessoal ou de seu professor-supervisor, podem requerer aproveitamento de 
estudos e frequência oriundos dessas suas atividades acadêmicas. 

Art. 75. Cabe ao Conselho Superior referendar proposta das 

Coordenadorias, com anuência do Diretor da Unidade, relativa à formalização das 
atividades de extensão integradas ao currículo pleno do curso, inclusive com 
aproveitamento de estudo e frequência escolar. 

Art. 76. Por meio de suas atividades de extensão, a Rede de Ensino JK 

proporciona a seus professores e alunos, a oportunidade de participar das 
atividades ou promoções que se destinem a elevar as condições de vida da 
comunidade ou que visem ao progresso e desenvolvimento do país. 

Parágrafo único. Os programas referidos neste artigo estimulam as atividades 

que: 

a) Visem à formação cívica indispensável e a criação de uma 
consciência de direitos e deveres do cidadão e do 
profissional; 

b) Assegurem oportunidades para o desenvolvimento do setor 
cultural, artístico e desportivo; e 

c) Promovam a prática desportiva, mantendo, para o 
cumprimento desta, orientação adequada e instalações 
especiais. 

TÍTULO IV 

DO REGIME ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DO PERÍODO LETIVO 

Art. 77. O ano ou o semestre letivo, independentemente do ano ou do 

semestre civil, abrange, no mínimo, duzentos e/ou cem dias letivos 
respectivamente, distribuídos em períodos letivos regulares, não computados os 
dias reservados aos exames finais, quando houver. 

§ 1 Durante e/ou entre os períodos letivos regulares, podem ser 

executados programas de ensino extracurriculares, programas de pesquisa e 
extensão, objetivando a utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis, 
respeitadas as condições didático-científica, pedagógica e administrativa 
constantes deste regimento. 

§ 2 Em período especial, podem ser ministrados estudos de disciplinas 
curriculares, mediante planos emanados das Coordenadorias e previamente 
aprovados pela respectiva Diretoria da Unidade e obedecidos os mesmos 
programa, frequência e carga horária estabelecidos para a disciplina ministrada 
em período regular sendo recomendado que a carga horária diária não seja 
superior a 04 (quatro) horas-aula por turno.. 

§ 3 Durante os períodos regulares e/ou em períodos especiais podem ser 

ministrados cursos de recuperação de estudos e/ou de nivelamento, mediante 
plano proposto pelas Coordenadorias e aprovado pelo respectivo Diretor da 
Unidade. 
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Art. 78. As atividades da Rede de Ensino JK são registradas em 
Calendário Acadêmico, no qual deve constar, pelo menos, o início e o 
encerramento das matrículas, os períodos letivos e as datas previstas para 
realização das avaliações parciais e o exame final, bem como a relação das 
atividades oficiais de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, inclusive os 
dias das reuniões ordinárias dos órgãos normativos. 

Parágrafo único. O Diretor Geral poderá efetuar alterações no Calendário 
Acadêmico da Rede de Ensino JK “ad referendum” do Conselho Superior, quando 
o interesse acadêmico e da Administração assim o exigirem. 

Art. 79. O Calendário Acadêmico será objeto de ampla divulgação no final 

do período que antecede o período seguinte e sempre antes do inicio das 
atividades de matrículas. 

Parágrafo único. O regime acadêmico e toda a normatização do ensino e 
funcionamento da IES, com os procedimentos de ingresso até a conclusão do 
curso do aluno estão expressos no Manual do Aluno. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE GRADUAÇÃO 

Art. 80. O processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação destina-

se a avaliar os conhecimentos adquiridos pelos candidatos, que demonstrarem 
capacidade de aproveitamento nos estudos/atividades que integrem o curso que 
desejarem frequentar e classificá-los, dentro do limite das vagas oferecidas, 
sendo adotadas as seguintes modalidades: 

I. Processo Seletivo Tradicional; 
II. Processo Seletivo Agendado. 

§ 1 As vagas oferecidas em cada Unidade da Rede de Ensino JK, de que 
trata o “caput” deste artigo, são autorizadas pelo(s) órgão(s) competente(s) do 
Sistema Federal de Ensino para cada curso ministrado pela Instituição, na 
conformidade do Decreto nº. 2.306, de 19 de agosto de 1997 e Legislação 
complementar. 

§ 2 A respectiva Direção de cada Unidade designará por Portaria, a 
estrutura e competência da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de 
Ingresso encarregada do planejamento, organização, execução e avaliação desse 
mecanismo de classificação dos ingressantes em cada uma das Unidades da 
Rede de Ensino JK. 

§ 3 Além dos processos seletivos a Rede de Ensino JK, prevê o ingresso 
do aluno de forma especial, quando esse comprovar a transferência ou a 
admissão para a segunda graduação, sendo a ele exigido o atendimento as 
normas legais e ao presente Regimento. 

Art. 81. O processo seletivo de ingresso é precedido de edital de 
divulgação, obedece a critérios e normas de seleção e admissão que levem em 
conta os seus efeitos sobre a orientação do ensino médio, devendo a Rede de 
Ensino JK articular-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino de sua 
clientela e do Sistema Federal de Ensino. 
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Parágrafo único. O processo seletivo de ingresso centra-se na mensuração de 
conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sem ultrapassar o nível de 
complexidade inerente à escolaridade do ensino médio, sendo estruturado em 
consonância com as normas emanadas do Sistema Federal de Ensino, através de 
Edital, referendado pelo Conselho Superior. 

Art. 82. A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados 

obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas ofertadas, excluídos os candidatos que 
não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior. 

§ 1º. A classificação é válida para a matrícula no período letivo para o 
qual se realiza o processo seletivo de ingresso, tornando-se nulo seus efeitos se o 
candidato classificado deixar de requerê-la no prazo estabelecido ou, em não 
fazendo, não atender a todas as exigências contidas no edital, dentro dos prazos 
fixados. 

§ 2º. Outras formas de acesso, também previstas na legislação em vigor, 
são admitidas na IES, tais sejam: 

I. Aluno Especial: Portadores de Diploma de Curso Superior, 

reconhecido pelo MEC, desde que exista em vagas. 

II. Aluno não Regular. Forma através da qual admitirá o ingresso de 

alunos interessados em cursar disciplinas curriculares isoladas, sem 
constituir vínculo com nenhum curso de graduação. 

III. Transferência. Os alunos regulares vindos de outra Instituição de 
Ensino Superior em cursos idênticos ou afins poderão ingressar desde que 
haja vagas, salvos os casos amparados pela legislação, e possa se 
garantir a continuidade dos estudos pela compatibilidade e análise 
curricular do candidato. 

IV. Alunos que atendam a legislação pertinente e sejam encaminhados 
pelo Governo Federal, em especial pelo Ministério da Educação, oriundos 
do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, mediante processo de 
adesão, nos termos da Portaria/MEC nº 807, de 18 de junho de 2010. 

CAPÍTULO III 

DAS MATRÍCULAS 

Art. 83. Os candidatos classificados no concurso de habilitação podem 

requerer matrícula inicial, e regularmente, dentro do prazo fixado pelo Edital do 
Processo Seletivo. 

§ 1. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá realizar-se 
novo Processo Seletivo de Ingresso ou poderão ser recebidos alunos transferidos 
de curso de área de conhecimento afins ou candidatos portadores de diploma de 
graduação, devidamente registrados. 

§ 2.  Na hipótese do curso oferecido no processo seletivo não formar 

turmas com o menor número de alunos que ofereça condições de 
sustentabilidade, o JK convidará o aluno a compor o Corpo Discente de cursos de 
formação afim. 

§ 3.  Na hipótese de antes de concluído o período de integralização do 
curso o numero de alunos tenha sofrido redução que coloque em risco a sua 
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sustentabilidade financeira, o JK convidará o aluno a compor o Corpo Discente de 
cursos de formação afim existente na IES. 

Art. 84. As matrículas são feitas por períodos semestrais e/ou modulares, 
nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico. 

Art. 85. O candidato classificado no Processo de Seletivo de Ingresso 
requer ao Diretor da Unidade a matrícula inicial, após a publicação dos resultados 
na sede do estabelecimento, obedecendo aos prazos fixados pelo Edital do 
Processo Seletivo de Ingresso. 

Art. 86. O candidato que, embora classificado, não requerer sua matrícula 
dentro do prazo, perde o direito à mesma, sendo convocado o que vier logo 
abaixo do último classificado e assim por diante. 

Art. 87. O requerimento de matrícula inicial regulamentar deve ser instruído 

com os seguintes documentos: 

I. Documento oficial de identidade; original e fotocópia; 
II. Original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 
III. Título de eleitor, acompanhado do comprovante de quitação com a 
justiça eleitoral; 
IV. Prova de que está em dia com as obrigações militares, se do sexo 
masculino; 
V. Original e fotocópia da certidão ou diploma de conclusão do ensino 

de 2 grau (ensino médio) e do respectivo histórico escolar; e 
VI. Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade 
ou anuidade escolar. 

§ 1  As cópias dos documentos devem ser autenticadas. 

§ 2  É obrigatória, ainda, a entrega de dois retratos 3 x 4, recentes. 

§ 3 Quando o candidato já for diplomado em curso superior, o diploma 

registrado do curso deverá acompanhar a documentação indicada no item V.  

Seção I 

Da Dependência 

Art. 88. É admitida a matrícula no período letivo subsequente, ao aluno que 
tenha sido reprovado, em até três disciplinas, devendo o mesmo cursá-las como 
dependência, observada a compatibilidade de horário ou em ofertas entre 
períodos letivos e/ou em regime especial de estudos intensivos. 

§ 1. O aluno aprovado com dependência pode, no período letivo seguinte, 
optar por matricular-se apenas para cursar as disciplinas que obteve reprovação, 
deixando a sequência regular do curso para o período letivo subsequente. 

§ 2. As disciplinas cursadas em regime de Dependência não poderão ser 
acumuladas nos demais semestres que se sucedem a matrícula do semestre com 
Dependência. 

§ 3. As matrículas nas disciplinas em Dependência não poderão ocorrer 

no mesmo turno em que ocorrem as aulas normais do aluno, e nem se 
recomenda que esses sejam feitos pelo aluno que tenha sido reprovado em face 
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de dificuldades de aprendizagem, fato que poderá prejudicar os estudos das 
disciplinas do semestre seguinte.  

§ 4.  São oferecidos 3 encontros, previamente agendados, onde ocorrerão 
Aulões com estudos intensivos para desenvolvimento dos conteúdos da 
disciplina; 

§ 5. Um 4º encontro será destinado para a avaliação de desempenho, 
podendo essa ser teórica, prática, oral ou escrita, objetiva ou subjetiva à escolha 
do professor e de acordo com a natureza da disciplina. 

§ 6. A matrícula nos estudos de Dependência, não está vincula ao fato do 
candidato ser aluno regularmente matriculado na IES, podendo ser o candidato 
ser aluno exclusivamente desses Estudos Intensivos. 

§ 7. Os ônus financeiros advindos dos estudos da Dependência serão 

objeto de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais específicos onde 
serão previstos, semestralmente, os custos dessa modalidade de estudos. 

§ 8. A IES por meio do Programa de Nivelamento observa os alunos com 
tendência à inclusão na sistemática de Dependência, tecendo recomendações 
aos candidatos para que observem o ritmo acadêmico e optem por estudos que 
não prejudiquem a aprendizagem no semestre seguinte. 

Seção II 

Das Transferências, equivalências e dispensa de estudos 

Art. 89. É concedida a matrícula ao aluno transferido de curso superior de 

instituições congêneres nacionais e estrangeiras, respeitada a legislação em 
vigor. 

§ 1 O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 
documentação exigida por força deste Regimento, além do histórico escolar do 
curso de origem, programas e cargas horárias das disciplinas nele cursadas, com 
respectivos conceitos ou notas obtidas. 

§ 2  O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 
fizerem necessárias, aceitos os estudos realizados com aproveitamento do curso 
de origem. 

§ 3º  O cancelamento da matrícula poderá ser requerido a qualquer tempo, 
ao Diretor Geral, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
e Garantia de Vaga. 

§ 4º. A Faculdade admitirá o ingresso de alunos oriundos do Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM nos termos da legislação pertinente e normas 
determinadas pelos órgãos de regulação da educação superior. 

§ 5º. A Faculdade ainda admitirá a matrícula dos alunos nos termos do 
PROUNI, FIES e demais Programas de Governo que venham a ser criados para o 
incentivo e a manutenção do aluno nos estudos e outras formas de execução da 
responsabilidade social. 

Art. 90. O aproveitamento de estudos é concedido de acordo com a 
legislação pertinente e as adaptações curriculares são determinadas pelas 
Coordenadorias dos Cursos, ouvido a Direção da Unidade. 
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§ 1 As matérias dos currículos plenos dos cursos de origem, cursadas 
com aproveitamento, são aceitas em cada Unidade que compõe a Rede de 
Ensino JK, ficando o aluno dispensado de qualquer adaptação, uma vez 
comparados e aprovados os conteúdos programáticos em seus aspectos 
quantitativos e qualitativos na disciplina ou disciplinas correspondentes.  

§ 2 Caso a matéria esteja desdobrada em diferentes disciplinas, cada 
Unidade que compõe a Rede de Ensino JK pode exigir que o aluno curse 
disciplinas que faltem para completar a matéria, em se tratando de outras que não 
sejam dos currículos mínimos, definidos pela legislação federal. 

§ 3 Não serão exigidos o cumprimento de pré-requisitos, quando o 
estudante não estava a ele sujeito na instituição de origem, relativamente às 
disciplinas cursadas até o semestre curricular em que for matriculado. Para os 
semestres subsequentes, o aluno submeterá às regras aplicáveis ao curso para o 
qual foi aceito por transferência. 

Art. 91. Não é concedida a matrícula subsequente ao aluno cujo 
comportamento não condiga com o regime disciplinar da Rede de Ensino JK, e 
que tenha respondido a inquérito administrativo com direito assegurado de ampla 
defesa, tendo sido julgado culpado. 

Art. 92. Após encerramento da matrícula, lavra-se o competente termo do 
encerramento, o qual é assinado pelo Secretário de Registros Acadêmicos e 
visado pelo Diretor da Unidade. 

§ 1 De acordo com o art. 50 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

n° 9.394/1996) a IES prevê o oferecimento de disciplinas de cursos superiores, 
mediante a existência de vagas, a alunos não regulares, que comprovem 
capacidade de cursá-las por meio de aprovação em processo seletivo nas 
seguintes condições: 

a) Além da oferta por ingresso regular (os alunos vinculados a um 
determinado curso, que se matricularam em todas as disciplinas ou 
parte delas, previstos para um semestre letivo ou série); 

b) Os alunos que cursam determinado componente curricular para 
aproveitamento de créditos/estudos;  

c) Os alunos que cursam determinada disciplina por não terem obtido 
aproveitamento satisfatório na primeira vez em que a cursaram. etc.; 
e 

d) As transferências tanto às externas quanto as internas. 

§ 2 Para os candidatos que almejam cursar componentes curriculares 
isolados na graduação, é necessário que tenham o ensino médio (ou equivalente) 
concluído.  

§ 3 Para cursar componentes curriculares em nível de pós-graduação, 
necessário se faz que o candidato tenha concluído curso de graduação 
reconhecido. 

§ 4 A IES exige que os alunos não regulares, para efeito de matrícula, 

apresentem a documentação pertinente prevista na legislação, assim como 
acontece nos casos de matrícula de alunos regulares. 
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§ 5 No caso das transferências de alunos vinculados ao FIES, os 
procedimentos operacionais deverão respeitar as seguintes recomendações: 

a) Preencher o requerimento manual junto à secretaria; 

b) Aguardar o deferimento da Presidência; 

c) Após o deferimento da Presidência o aluno solicitará 
a transferência junto ao SISFIES pelo site; 

d) Comparecer na CPSA de origem para assinar a DRT, deixando 
uma via para a unidade; 

e) A unidade encaminhará uma cópia para CAF; 

f) O aluno entregará a DRT na CPSA de destino (outra IES). 

§ 6 Caso o aluno solicite o encerramento do FIES junto ao FNDE: 

a) Preencher o requerimento manual junto à secretaria; 

b) Aguardar o deferimento da Presidência; 

c) Após o deferimento da Presidência o aluno solicitará o 
encerramento junto ao SISFIES pelo site; 

d) Comparecerá ao banco e assinará o termo de encerramento; 

e) Entregar uma via do termo de encerramento para a unidade; 

f) A unidade encaminhará uma cópia desse termo de encerramento 
para CAF. 

§ 7 O encerramento e transferência só podem ser feitos no início de cada 
semestre, não pode ser após a assinatura da DRM. 

§ 8 Caso o aluno solicite a suspensão do FIES junto ao FNDE: 

a) Preencher o requerimento manual junto à secretaria; 

b) Aguardar o deferimento da Presidência; 

c) Após o deferimento da Presidência o aluno solicitará a suspensão 
junto ao SISFIES pelo site; 

d) O aluno deverá comparecer à CPSA para assinar a DRM de 
suspensão. A partir do momento que o aluno suspender o FIES, a 
faculdade não receberá mais  o repasse financeiro referente ao 
mesmo. Se a instituição já recebeu algum valor de 
repasse  referente aos meses posteriores à suspensão, será 
necessário fazer o Ressarcimento  ao aluno; 

e) Ressalto que a suspensão pode ser solicitada a qualquer dia do 
ano e tem validade de 2 semestres, após esse prazo o aluno terá 
que pedir uma autorização para CPSA que avaliará cada caso; 

f) A unidade encaminhará uma cópia desse termo de encerramento 
para CAF. 

§ 9 Na hipótese de alteração da legislação e dos procedimentos 
operacionais de matrículas, transferências e encerramentos de alunos sujeitos ao 
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FIES, estes serão regulamentados em quadro de alterações anexo a este 
Regimento. 

CAPÍTULO IV 

DO TRANCAMENTO 

Art. 93. O trancamento de matrícula pode ser requerido nos prazos fixados 
no Calendário Acadêmico, ato pelo qual o aluno suspende seu estudo mantendo 
o direito a renovação da matrícula. 

Art. 94. O trancamento de matrícula é concedido pelo respectivo Diretor da 

Unidade, obedecendo aos seguintes critérios: 

I. O aluno só adquire direito ao trancamento após cursar um semestre 
letivo; 
II. O aluno poderá trancar a matrícula por até quatro semestres 
consecutivos ou alternados; e 
III. O trancamento não assegura ao aluno o reingresso no currículo que 
cursava e o sujeita a processo de adaptação de estudos, em caso de 
mudança havida durante o afastamento. 

Parágrafo único. O período que o aluno estiver com matrícula trancada não será 
computado na contagem de tempo para integralização do currículo. 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

Art. 95. São objetivos da avaliação do aluno: 

I. Compreender o seu processo de aprendizagem; 
II. Oferecer informações para mudanças ou referências dos 
procedimentos de ensino; 
III. Verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada 
conteúdo; 
IV. Comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final e 
cada período, para verificar sua evolução; 
V. Fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que 
possa tomar medidas em prol de uma melhor aprendizagem; e 
VI. Servir como indicador para avaliação institucional. 

Art. 96. Avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo 

sobre o aproveitamento e a frequência. 

Art. 97. A avaliação do aproveitamento se dá: 

I. Pelos trabalhos de aplicação (teóricos ou práticos); 
II. Por instrumentos de verificação de assimilação de conteúdo, em 
número mínimo de dois por período letivo e se necessário o exame final; e 
III. Pela participação em atividades complementares de ensino 
incluindo, conforme previsão na Matriz Curricular dos cursos e nos seus 
respectivos projetos pedagógica. 

Art. 98. A frequência do aluno e do professor é obrigatória, salvo nos 
programas de semipresencialidade e/ou de educação à distância. 
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Parágrafo único. Cada Unidade que compõe a Rede de Ensino JK pode atribuir, 

no máximo 10 (dez por cento) de frequência da carga horária total do curso a 
alunos que participarem de eventos técnico-científicos e artísticos, como 
conferencistas, debatedores ou ouvintes e/ou em outras atividades de extensão e 
projetos de pesquisa, como integrantes, em caráter complementar ao currículo 
pleno do curso a que está vinculado. 

Seção I 

Dos Critérios de Apuração do Rendimento Acadêmico 

Art. 99. Os critérios utilizados pela Faculdade JK para mensurar o 

conhecimento, são feitos da seguinte forma: 

I. A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina; 
II. A frequência às aulas e todas as atividades previstas na Matriz 
Curricular e no Projeto Pedagógico do Curso é Obrigatória devendo o aluno 
comprovar mediante registros no Diário de Classe a presença em no 
mínimo 75%¨das aulas e ou atividades efetivamente ministradas e/ou 
realizadas; 
III. A avaliação do desempenho acadêmico é feita com atribuição de 
notas de 0 (zero) a 10 (dez); 
IV. A apuração do rendimento acadêmico ocorre por meio de duas 
notas, denominadas de Primeira e Segunda avaliação (1ª e 2ª avaliação);  
V. A primeira avaliação tem peso 1 e segunda avaliação tem peso 2.; 
VI. A média das duas avaliações (((A1 + 2x (A2)) /3) resultará na média 
parcial (MP) do semestre.   
VII. A extração da média parcial (MP) é feita pelo processo de cálculos 
ponderado conforme o exemplo: A1 = 6 + (2x6 = 12) =18/3 = 6  
VIII. O aluno que obtém Média Parcial (MP) maior ou igual a 6,0 (seis), 
está aprovado e a Média Final (MF) será igual à Média Parcial (MP).  
IX. A Média Parcial é calculada da seguinte forma: 
a. ((( A1 ) + 2 x ( A2 )) / 3) = MP 
X. O aluno que obtém Média Parcial (MP) menor que 6,0 (seis), porém 
maior que 3,0 (três), pode se submeter à Avaliação Final (A3).  
XI. Na Avaliação Final, o aluno deverá obter a nota igual ou superior a 
6,0 (seis) para ser considerado aprovado. 
XII. Faculdade JK admite o arredondamento das médias considerando a 
decimal na escala de 0,5 para mais: 
XIII. Faculdade JK admite o arredondamento apenas para extração de 
Media Final (MF) e do Exame Final (EF) nota (A3) do  aluno, 

considerando a decimal, para extração do número inteiro, na escala de 0,5, 
sempre para mais, aplicando as seguintes intercaladas: 

a) 0,1 a 0,5 não arredonda, permanecendo o número inteiro; 
b) 0,6 a 0,9 arredonda para mais, resultando em número inteiro; 
c) A nota sempre será apresenta em números inteiros. 

XIV. As notas obtidas pelos alunos nas avaliações A1 e A2 não estão 
inclusas no recurso do arredondamento. 
XV.  Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se a 
qualquer das verificações acima descrita, nas datas previstas ou 
imprevistas, bem como ao que nela utilizar-se de meio fraudulento 
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detectado, seja quando da realização da ação irregular ou através da sua 
comprovação a posteriori; 
XVI. A primeira avaliação A1 está sob a autonomia didático pedagógica 
do professor podendo esse, aplicar quantas atividades, testes, exames e 
provas, que no caso do Estágio poderá ser obtido a partir da comprovação 
do domínio das competências por meio das demonstrações, 
experimentações e observações, podendo ser realizadas quantas ele 
considerar pertinente para obter a nota do aluno; 
XVII. A segunda avaliação A2, também está sob a autonomia didática 
pedagógica do professor podendo esse deverá aplicar apenas um único 
instrumento de avaliação, escrita, ou oral, ou prova ou atividade que 
contemple todos os conteúdos da disciplina ministrada até a data da 
aplicação da avaliação que no caso do Estágio, poderá ser realizada por 
meio da apresentação do Relatório Final do Estágio; 
XVIII. A avaliação final (EF) deverá contemplar todos os conteúdos 
previstos no Plano de Curso da disciplina e ministrados pelo professor em 
sala de aula, sendo aplicado sob a responsabilidade da coordenação do 
curso. 
XIX. O coordenador do curso poderá ser auxiliado por tantos docentes 
quantos forem necessários para aplicação da avaliação final; 
XX. A Faculdade JK poderá, mediante aprovação do colegiado do curso, 
aplicar no exame final uma avaliação institucional, versando sobre os 
conteúdos previstos no ementário, cujos testes poderão ser elaborados por 
docentes convidados e aplicados mediante estratégia escolhida pela 
Direção da IES. 

§ 1 Detalhamento dos processos sobre a sistemática de avaliação do 
desempenho acadêmico do aluno, da avaliação do ensino, do curso e da 
Instituição estão contemplados nos respectivos regulamentos, programas e/ou 
projetos. 

§ 2 O Exame Final, nas atividades de laboratórios e práticas de estágios 
possuem critérios de avaliação específicos, caso o acadêmico necessite fazê-lo, 
será estudado caso a caso, de acordo com as decisões  estabelecidas pela 
Coordenadoria do Curso, em conjunto com o NDE e mediante  anuência da 
Diretoria Geral. 

§ 3 É concedida segunda chamada para qualquer prova, desde que haja 
motivo justo que comprove a falta à primeira chamada, cabendo a decisão à 
Coordenação, mediante requerimento do aluno, que deve ser protocolado no 
prazo máximo de quarenta e oito horas após a realização da primeira chamada. 

Art. 100. Para a aprovação na disciplina, o aluno deve se submeter à 
Avaliação Final (A3) e obter uma nota igual ou superior a 6,0 (seis), que será a 
sua Média Final (MF). 

Art. 101. O aluno que obtiver Média Final (MF) menor que 6,0 (seis) está 

automaticamente reprovado e terá que repetir a disciplina em regime de 
Dependência, podendo isso ocorrer em até 3 (três) disciplinas.  

Art. 102. Acima de 3 disciplinas reprovadas o aluno é reprovado em todo o 
semestre e deverá repetir as disciplinas. 
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Art. 103. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta 
e cinco por cento) às aulas e demais atividade escolar é aprovado em uma 
disciplina: 

I. E aprovado independentemente do Exame Final (EF), o aluno que 
obtiver na média dos resultados das avaliações realizadas no período letivo 
regular (Nota de Período - NP), conforme previsto no plano de curso de 
cada disciplina, nota maior ou igual a seis;  
II. É aprovado mediante exame final, o aluno que tendo obtido média 
de aproveitamento no período regular inferior a seis, media final entre a 
nota do período regular e a nota do exame final - EF, não inferior a cinco. 

Art. 104. O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a frequência, seja 
a média final de curso mínima exigida, repetirá a disciplina. 

Art. 105. Independentemente do Exame Final (EF), está aprovado o aluno 
que obtiver na média dos resultados das avaliações acima previstas, conforme 
estabelecido no Regimento Escolar e constante do plano de curso de cada 
disciplina, nota maior ou igual a 6,0 (seis).  

Parágrafo único. Não poderá fazer a Avaliação Final e será  considerado 
reprovado o aluno que obtém frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) 
na disciplina, ou disciplinas ao longo do semestre. 

Seção II 

Da 2ª Chamada e Avaliações Substitutivas 

Art. 106. As provas substitutivas ou de 2ª chamada somente são 
realizadas para aqueles alunos que não podem estar no dia oficial, desde que 
haja motivo justo que comprove a sua falta, conforme legislação específica, 
cabendo ao coordenador do curso o deferimento ou não do pedido, que deverá 
ser feito por escrito, dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, 
após a realização da primeira chamada e com o devido recolhimento de taxa 
específica, homologado pela secretaria. 

§ 1º As provas substitutivas só podem ser solicitadas para as avaliações 

A1 e A2.  

§ 2º A Avaliação Final AF, não dá direito ao pedido de 2ª chamada. 

§ 3º O aluno que não atender o prazo estabelecido perderá o direito de 
solicitar a prova substitutiva ou de 2ª chamada. 

§ 4º O aluno não pode solicitar novamente a prova substitutiva ou de 2ª 
chamada, quando deixar de comparecer na data marcada para a sua realização. 

§ 5º Qualquer que seja o motivo, não haverá dispensa da taxa de 
recolhimento para a realização da prova substitutiva.  

§ 6º Será concedida ao aluno, a oportunidade de realizar uma segunda 
chamada de prova, previstas no calendário acadêmico, desde que haja motivo 
justo, que comprove a sua falta à primeira chamada, conforme determina a 
legislação, cabendo a decisão à Coordenação do curso, que se pautará pelos 
seguintes requisitos:  

I. Problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a 
ausência;  



43 

 

II. Doença de caráter infectocontagiosa, impeditiva do comparecimento, 
comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei constando o 
código internacional de doenças (cid);  
III. Ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;  
IV. Manobras ou exercícios militares comprovados por documento da 
respectiva unidade militar; 
V. Luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em 
linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos 
e tios), cônjuge ou companheiro(a);  
VI. Convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou 
policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovada 
por declaração da autoridade competente;  
VII. Impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela 
coordenação do respectivo curso ou instância hierárquica superior;  
VIII. Direitos outorgados por lei; e 
IX.  casos excepcionais a critério da coordenação do curso. 

§ 7º O aluno deverá solicitá-la mediante requerimento junto ao protocolo e 
pagamento da taxa equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a 
realização da prova de primeira chamada.  

§ 8º Esse recurso não poderá ser solicitado para a prova de Avalição Final, 

que já tem caráter recuperativo. 

§ 9º O não comparecimento à prova de segunda chamada na data 
marcada, não dará ao aluno o direito de solicitar uma nova oportunidade, 
mantendo-se, assim, a nota zero relativa a essa avaliação. 

§ 10° Não haverá segunda chamada ou aceite de solicitação para 

realização e entrega de trabalhos ou provas posteriores,  em casos de não 
comparecimento às seguintes atividades:  

I. Mini testes;  
II. Avaliações integrantes das notas das avaliações de a1ou a2;  
III. Trabalhos realizados em sala, específico da atividade do dia;  
IV. Atividades extra classes; e  
V. O exame final. 

Art. 107. As disciplinas, laboratórios e estágios possuem critérios de 

avaliação específicos, de acordo com normas estabelecidas pela Coordenadoria 
do Curso com anuência do respectivo Diretor da Unidade.  

Seção III 

Da Promoção Excepcional 

Art. 108. Observadas as normas legais e na forma como disciplina os 
alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por 
meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por 
Banca Examinadora especial, poderão ser dispensados de cursar determinados 
componentes curriculares e obter a aprovação, respeitada os percentuais 
previstos neste Regimento observando-se os seguintes critérios: 

I. O aluno que comprovar rendimento para abreviar a duração de seus 
estudos, o aluno que demonstrar extraordinário conhecimento de 
disciplina de seu curso pode ser dispensado de cursá-la.  



44 

 

II. A comprovação de extraordinário conhecimento é feita mediante 
análise do rendimento acadêmico do aluno no(s) semestre(s) 
anterior à solicitação formal. 

III. A solicitação deverá ser feita por ocasião da renovação da matrícula 
do aluno no JK.  

IV. O Aluno deverá estar devidamente matriculado e ser frequente as 
aulas dos semestres anteriores, por no mínimo três semestres 
consecutivos, condições que, sem a qual, o aluno não poderá 
requerer a dispensa. 

V. Não será aplicado o recurso para alunos de 1º semestre letivo. Para 
fazer jus a esse recurso, o aluno deverá ter cursado 100% das aulas 
ministradas no(s) semestre(s) anterior(es), não podendo apresentar 
qualquer índice de faltas. 

VI. Para o aluno do último semestre letivo além do Exame de 
Suficiência versando avaliação de competências, habilidades e 
conhecimento, não haverá dispensa da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado. 

VII. Aplica-se o recurso de dispensa de estudos por Alto  Desempenho 
para o aluno que tenha obtido a média 8,0 (oito) no mínimo é 100% 
das disciplinas cursadas nos semestre anteriores.  

 

Art. 109. Podem ser considerados aprovados em disciplinas do currículo, 
desde que na avaliação alcance 80% (oitenta por cento) de acerto e, portanto, 
obtenha a nota mínima correspondente a 8,0 (oito), que será computada no seu 
Histórico Escolar.  

Subseção I 

Da Banca Examinadora 

Art. 110. As Bancas Examinadoras, ao definirem os objetivos específicos e 
a abrangência das provas a serem aplicadas, bem como ao estabelecerem as 
competências e habilidades a serem avaliadas em cada caso, tomarão como 
referência o previsto no Projeto de Curso e, particularmente, o estabelecido nos 
Programas de Ensino das disciplinas/unidades de aprendizagem das quais os 
candidatos buscam dispensa. 

Art. 111. As Bancas Examinadoras perante as quais se fará a 
comprovação de extraordinário aproveitamento de estudos serão designadas pelo 
Diretor de Centro ou Unidade ao qual estiver afeta a área de conhecimento objeto 
da prova, por solicitação do Coordenador do Curso respectivo, e serão compostas 
por, no mínimo, 3 (Três) professores,, sendo 2 do quadro docente da 
Universidade e 1 convidado de outra IES, todos, com reconhecida qualificação em 
tal área. 

Art. 112. Caberá às Bancas Examinadoras: 

I. Definir os objetivos específicos e a abrangência das provas a serem 
aplicadas; 

II. Estabelecer as competências e habilidades a serem avaliadas, bem 
como o programa das provas; 

III. Definir as características e a duração das provas; 
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IV. Definir critérios de avaliação do desempenho dos candidatos; 

V. Elaborar e aplicar provas e avaliar o desempenho dos candidatos, 
atribuindo-lhes uma nota na escala de zero a quatro; 

VI. Lavrar ata da prova, encaminhando-a ao 
coordenador/subcoordenador de curso (devidamente assinada por 
todos os integrantes da banca examinadora), juntamente com as 
provas realizadas pelos alunos (quando se tratar de prova escrita). 

 

Seção IV 

Da Frequência 

Art. 113. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida 
apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 
Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 
disciplina ou nas atividades acadêmicas, o aluno que não obtiver a frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades 
programadas.  

Parágrafo único. A verificação, registro e controle de frequência são de 
responsabilidade do professor ou do coordenador de atividades. 

Art. 114. Para obtenção do grau, o aluno deverá ter frequência mínima de 
75% e nota mínima de 6,0 (seis) em todas as disciplinas práticas e/ou teóricas e 
ter concluído todos os créditos nas disciplinas do curso, nas atividades 
complementares, estágios supervisionados e TCC, dentro dos prazos 
estabelecidos para integralização do curso. 

Seção V 

Do Aproveitamento de Estudos 

Art. 115. O aproveitamento de estudos previsto na legislação vigente é um 
recurso de incentivo á diversificação de conhecimento e à busca do aluno pelos 
estudos de maneira proativa. 

Art. 116. A Unidade, aplica um leque de opções e formas de aproveitar 

vivências, competências, habilidades e conhecimentos que o aluno tenha obtido 
fora dos estudos regulares na IES, por meio do trabalho e outros cursos avulsos. 
Para fins desse direito o aluno deve requerer o aproveitamento e se submeter a 
Exames de Capacitação, conforme o aproveitamento solicitado. 

Art. 117. No ato da matrícula, é concedido o direito do aluno solicitar 
dispensa de conteúdos já estudados e a IES por análise curricular compatibilizar 
entre os Planos de Ensino apresentados pelo aluno e os oferecidos na IES, a 
equivalência da carga horaria e conteúdos cursados pelo mesmo. Havendo 
garantia de que o aluno possa alcançar o Perfil de Conclusão do Curso mesmo 
com o aproveitamento dos estudos, a dispensa é deferida. 

Parágrafo único. Com vistas a garantir o alcance dos objetivos do curso e 
oportunizar ao aluno atender ao perfil de egresso previsto neste PPC o 
aproveitamento de estudos aqui mencionados serão concedidos mediantes os 
seguintes limites e percentuais: 
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a) 100% da carga horária das disciplinas de cultura geral, humanista e 
previstas no núcleo comum dos currículos ou áreas de estudos, entre o 
1º ao 3º períodos letivos; 

b) 70% da carga horária das disciplinas cujos conteúdos complementem a 
formação profissional e curricular; 

c) 50% da carga horária das disciplinas cujos conteúdos sejam 
determinantes para formação profissional e específica do curso e esteja 
posicionada nos 25% da carga horária para conclusão do curso, 
excetuando-se desse percentual a carga horária do Estágio; 

d) 30% no Estágio Curricular Supervisionado. 
e) O Jk não concederá aproveitamento de estudos e/ou dispensa para as 

disciplinas de TCC. 

Seção VI 

Do Mecanismo de Nivelamento 

Art. 118. A Unidade desenvolve um Programa de Revisão de Conteúdos 
Elementares aos ingressantes através do Processo Seletivo. Os conteúdos são 
ministrados por professores da IES, com o objetivo de expandir e melhorar os 
conteúdos vistos no Ensino Fundamental e Médio e ainda ampliar a qualidade dos 
discentes para fazer frente aos desafios que encontrarão no Ensino Superior 
procedendo-se o Nivelamento. 

Art. 119. O Programa de Nivelamento procura nivelar, entre os alunos as 
condições cognitivas, emocionais e sociais dos educandos, para buscar minimizar 
o fracasso escolar oriundo desses distúrbios.  

Parágrafo único. Para isso prevê ações preventivas e terapêuticas dos 
desníveis, nos aspectos considerados importantes. 

§ 1º A Unidade ainda visa atender ao aluno que esteja em condições de 
reprovação e/ou com dificuldades para acompanhamento dos estudos, quer por 
deficiências identificadas pelos serviços de atendimento Psicopedagógicos ou 
mesmo por carência de pré-requisito de conhecimento. 

§ 2º Identificada a carência por meio do professor em sala de aula, nos 
resultados do processo seletivo e/ou por outras vias, o aluno será convidado a 
participar do programa. 

§ 3º Para mais adaptação do aluno as rotinas da IES e conhecimento do 

seu currículo, as semanas acadêmicas de início dos semestres letivos, terão 
importantes não apenas para acolhimento, mas para detectar essas deficiências. 

§ 4º O nivelamento dos alunos é realizado sempre que necessário no 
contraturno mediante inscrição voluntária do aluno se constituindo em serviços 
extracurriculares.  

CAPÍTULO VI 

DOS ESTÁGIOS 

Art. 120 O Estágio Supervisionado é realizado de acordo com o currículo 
pleno de cada curso e as normas específicas, fixadas pela Coordenadoria do 
curso. 
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Art. 121. Os estágios supervisionados constam das atividades de prática 
pré-profissionais, exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo 
empregatício. 

§ 1 Os estágios supervisionados são orientados por docentes e/ou 
profissionais credenciados em cada uma das Unidades que compõem a Rede de 
Ensino JK e respectivas Coordenadorias dos cursos. 

§ 2 É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio, 

prevista no currículo pleno do curso, nela se podendo incluir as horas destinadas 
ao planejamento, pesquisa, orientação paralela, elaboração de monografias e 
avaliação das atividades. 

§ 3 O estágio supervisionado como atividade regular do ensino, exige do 
aluno a comprovação do aproveitamento, segundo as normas regulamentares 
dessa atividade, em cada uma das Unidades que compõem a Rede de Ensino JK. 

§ 4 O aluno somente será encaminhado para fazer estágio supervisionado 

após obter média em prova de seleção a ser aplicada pela Coordenação de 
Curso/ Coordenação de Estágios e/ ou outros órgãos conveniados com esta 
instituição de ensino, caso seja necessário, bem como se entregar em tempo 
hábil todos os documentos necessários para seu encaminhamento á realização 
do estágio. 

§ 5 O aluno deverá seguir rigorosamente o Regulamento do Estágio 
Curricular Supervisionado JK e a Lei do Estágio – Lei nº. 11.788/2008. 

§ 6 Conforme a exigência de cada matriz curricular, os estágios serão 
organizados por semestre e por curso e os alunos deverão, obrigatoriamente, 
obedecer aos horários e as programações previstas, seguindo as orientações dos 
professores, podendo utilizar as vagas oportunizadas por convênios firmados pelo 
JK ou por meio de suas próprias indicações. 

§ 7 Nos currículos onde a carga horária do Estágio Curricular 
Supervisionado estiver prevista para se realizar em mais de um período, não 
poderá o aluno, realizar o segundo, antes do primeiro e nem o terceiro antes do 
segundo e do primeiro, sendo um pré-requisito do outro. 

 § 8 Nos currículos onde a carga horária do Estágio Curricular 
Supervisionado estiver prevista para se realizar apenas em um período, não 
poderá o aluno, realiza-lo sem que tenha cumprido todos os pré-requisitos 
curriculares, inclusive as dependências, quando for o caso. 

§ 9 Os critérios previstos nos parágrafos 7º e 8º, também são condições 
aplicadas para as dispensas de realização das práticas do Estágio Curricular 
Supervisionado, quando há solicitação de aproveitamento de conhecimentos, 
estudos e/ou competências. 

Art. 122. Além dos Estágios Supervisionados, de que trata este Capítulo, 

cada Unidade da Rede de Ensino JK pode oferecer estágios extracurriculares, 
conveniados ou não, que sejam necessários para fins de inscrição em Órgãos de 
Classe, que os exijam para o exercício profissional, desde que aprovados pela 
Coordenadoria do curso, com anuência da Diretoria da Unidade. 

CAPÍTULO VII 
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DAS TRANSFERÊNCIAS 

Art. 123. Nas datas estabelecidas no Calendário Acadêmico, caso haja 
vaga, a cada Unidade que compõe a Rede de Ensino JK pode aceitar alunos por 
transferência, de acordo com o parecer da Coordenadoria do Curso e decisão do 
Diretor da Unidade, observadas as normas legais vigentes, para prosseguimento 
dos estudos do mesmo ou em curso afim. 

Parágrafo único. Admite-se a transferência ex-ofício a que se refere o art. 49 da 

Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, regulamentado pela Lei nº. 9.536, de 
11 de dezembro de 1997, quando se tratar de servidor público federal civil ou 
militar estudante, ou seu dependente estudante, em qualquer época do período 
letivo, independente da existência de vaga ou qualquer outra exigência, salvo as 
previstas nos artigos sobre adaptação. 

Art. 124. Cabe à cada Unidade, nos processos de transferências: 

I. Aconselhar, orientar e prestar os esclarecimentos necessários sobre 
as diferenças de currículos, conteúdos e programas; 
II. Exigir que o aluno curse as disciplinas do currículo pleno do curso, 
atendendo as orientações e as normas vigentes; e  
III. Orientar o aluno na escolha de disciplinas optativas, se oferecidas, 
dentre àquelas que melhor se ajustem à natureza do curso, para efeito de 
efetivação da carga horária prevista. 

Art. 125. Cada Unidade da Rede de Ensino JK fornece ao aluno que 

requerer, nos termos da legislação vigente, a guia de transferência para outro 
estabelecimento congênere. 

Parágrafo único. O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá 
ocorrer ao final do período  letivo, em face do regime didático adotado pelo JK. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO REGIME ESPECIAL DE APRENDIZAGEM 

Art. 126. Com fundamento na Legislação Federal, o Regime Especial de 

Aprendizagem (REA) prevê exceções à regra da obrigatoriedade da frequência do 
aluno às aulas e às atividades presenciais de frequência obrigatória. 

Art.127. Segundo determina a Lei n. 6.202, de 17.04.75 a aluna em estado 
de gestação, a partir do oitavo mês, e durante quatro meses, poderá  ser assistida 
pelo  Regime de Exercício Domiciliar (RED), instituído pelo Decreto lei nº. 1.044, 
de 21.10.69. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão 
determinados por atestado médico a ser encaminhado à secretaria da Faculdade.  

§ 1º Em casos excepcionais, devidamente comprovados por atestado 

médico a ser apresentado na secretaria da Faculdade, pode ser aumentado o 
período de repouso antes e/ou depois do parto.   

§ 2° Em qualquer caso lhe é assegurado o direito à prestação das provas, 
sem o pagamento de 2ª chamada.  

§ 3º Para gozar do regime de exercícios auxiliares, a aluna deverá requerer 
junto ao protocolo na secretaria, através de requerimento logo que a situação 
ocorrer.  
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Art.128. São considerados aptos também a solicitar o Regime de Exercício 
Domiciliar, como compensação de ausência às aulas, os alunos que estiverem 
em tratamento excepcional  de saúde, portadores de afecções congênitas ou 
adquiridas, infecções, traumatismo ou  outras condições mórbitas, determinando 
distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por:  

I. Incapacidade física relativa, incompatível com a frequência  aos 
trabalhos escolares; desde que se verifique a conservação das condições 
intelectuais e emocionais  necessárias para o prosseguimento da atividade 
escolar em novos moldes;  
II. Ocorrência isolada ou esporádica;  
III. Duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada 
caso, para a continuidade do processo pedagógico de aprendizado, 
atendendo a que tais características se verificam, entre outros, em casos 
de síndromes hemorrágicos (tais como a hemofilia), asma, cardites, 
pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções 
ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, afecções reumáticas, e 
demais previstos na legislação pertinente.  

Parágrafo Único. Esse Regime de Exercício Domiciliar  não  se aplica  ao  aluno 

que estiver em tratamento psicológico ou com distúrbios emocionais que o impeça 
de racionar e entender os conteúdos a serem estudados. 

CAPITULO IX 

ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

Art. 129 – A Faculdade garante acessibilidade ao ensino, à extensão e a 
todos os seus serviços educacionais para os alunos portadores de necessidades 
especiais, qualquer que seja a sua deficiência, nos termos da legislação em vigor, 
possam ser atendido, disponibilizando os seguintes atendimentos: 

§ 1º. Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, 
imediato e diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS. 

§ 2º. As instalações físicas da Faculdade atendem às exigências legais 
referentes à acessibilidade aos portadores de deficiência física ou com mobilidade 
reduzida determinadas na Lei Federal 10.098 de 19/12/2000, Portaria MEC nº 
3.284, de 7/11/2003 e demais legislação vigente contando com: 

I. Rampa de acesso, logo na entrada dos espaços de uso coletivo da 
instituição, para o estudante com deficiência física; 
II. Banheiro adaptado dispondo de portas largas e espaço suficiente para 
permitir o acesso de cadeira de rodas, com barras de apoio nas paredes. 
III. Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de 
cadeiras de rodas telefones públicos instalados em altura acessível aos 
usuários de cadeiras de rodas; 
IV. Cadeiras em sala de aula para destros; 
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V. Identificação no Estacionamento para os Portadores de necessidades 
especiais e idosos; 
VI. Piso antiderrapante nos acessos com degraus; 
VII. Acervo na Biblioteca Acadêmica; 
VIII. Equipamentos de ouvido para uso nos Laboratórios de Informática; 
IX. Gravador e fotocopiadora que amplie textos; 
X. Scanner acoplado a computador; 
XI. Lupas, réguas de leitura; 
XII. Software de ampliação de tela do computador; 
XIII. Sinalização dos ambientes favorável a locomoção do deficiente nas 
instalações da IES. 

TÍTULO V 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 130. O pessoal docente compreende os professores integrantes da 
carreira de magistério, admitidos nos termos da legislação de trabalho, de 
reconhecida capacidade moral e intelectual e que preencham os requisitos legais, 
regimentais e o Estatuto da Mantenedora. 

Art. 131. As categorias que formam a carreira do magistério na Faculdade 
estão expressas no Plano de Carreira Docente próprio, assim como as condições 
para acesso, promoção, dispensa e demais direitos e deveres e serviços 
pertinentes ao exercício da função. 

Parágrafo único. À título eventual ou por tempo estritamente determinado, 

cada Unidade pode dispor de professores visitantes e de professores 
colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes 
integrantes da carreira. 

Art. 132. A admissão de Professor é feita mediante indicação da Direção 

da Unidade ao Diretor Geral da Rede de Ensino JK, após encaminhamento pela 
Coordenação do curso interessado, observados os seguintes critérios: 

I. São consideradas, além da idoneidade moral do candidato, suas 
experiências acadêmicas, científicas e profissionais, relacionadas com a 
disciplina a ser por ele lecionada; 
II. Constitui requisito básico o diploma de graduação e pós-graduação 
correspondente ao curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, 
matéria idêntica ou afim àquelas a serem lecionadas. 

Art. 133. O regime de trabalho do corpo docente comporta as seguintes 
modalidades: 

I. Regime de Tempo Integral (TI): com exigência de prestação de 40 
horas semanais de trabalho, nele reservado o tempo de pelo menos 20 
horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 
planejamento e avaliação; 
II.  Regime de Tempo Parcial (TP): com exigência de doze (12) ou mais 
horas semanais de trabalho, reservados pelo menos 25% do tempo para 
estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos; e 



51 

 

III. Outros Regimes: com a obrigação de ministrar aulas e exercer 
demais atividades docentes pertinentes, conforme as horas determinadas 
no respectivo Contrato de Trabalho. 

Art. 134. São atribuições do Corpo Docente: 

I. Assumir os encargos de ensino, pesquisa e extensão que lhe forem 
atribuídos; 
II. Assumir, superintender e fiscalizar o processo de avaliação da 
aprendizagem no âmbito de determinadas disciplinas; 
III. Observar as normas estabelecidas e a orientação dos órgãos 
administrativos, especialmente no que se refere ao cumprimento da carga 
horária e do programa de ensino; 
IV. Encaminhar à coordenação de curso, no início de cada período letivo, 
os planos de ensino e atividades a seu encargo; 
V. Registrar no diário de classe a matéria ministrada, a frequência dos 
alunos às aulas programadas e outros dados referentes às disciplinas e 
turmas de alunos sob sua responsabilidade; 
VI. Encaminhar, na forma estabelecida, ao final de cada período letivo, 
os resultados do trabalho escolar de cada um de seus alunos em termos de 
frequência e aproveitamento; 
VII. Participar das reuniões para as quais for convocado; 
VIII. Cumprir os encargos e participar de comissões sempre que indicado, 
no interesse do ensino, da pesquisa e da extensão; e 
IX. Integrar o colegiado de curso, quando para ele indicado. 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 

Art. 135. São os membros do Corpo Discente possuem: 

I. Os seguintes Direitos: 
a) Receber ensino referente ao curso em que está matriculado; 
b) Ser atendido pelo pessoal docente em suas solicitações de 

orientação pedagógica; 
c) Candidatar-se às bolsas de estudos destinadas ao aprimoramento 

da cultura, no país e no exterior; 
d) Participar de colegiados da Faculdade quando eleito pelos seus 

pares; 
e) Participar dos projetos de iniciação à pesquisa, bem como de 

projetos institucionais realizados pela Instituição; 
f) Apelar das penalidades impostas pelos órgãos administrativos, para 

órgãos da administração hierarquicamente superior, e 
g) Comparecer à reunião do Conselho Superior, do Conselho 

Acadêmico ou da Diretoria Geral quando houver julgamento de 
recurso sobre a aplicação de penalidades disciplinares que lhe 
houverem sido impostas. 

II. Os seguintes deveres 

a) Diligenciar para o aproveitamento máximo do ensino; 
b) Frequentar aos trabalhos escolares, na forma deste Regimento; 
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c) Submeter-se às avaliações regulares do rendimento escolar 
previstas neste Regimento e a outras que forem exigidas pelos 
Professores; 

d) Abster-se de atos que possam acarretar a perturbação da ordem, 
ofensa aos bons costumes, desrespeito aos professores, às 
autoridades da Faculdade e à Diretoria da Mantenedora, bem como, 
aos funcionários destas Instituições; 

e) Contribuir para prestígio sempre crescente da Faculdade; 
f) Observar todas as disposições deste Regimento; 

g) Efetuar, no prazo fixado, os pagamentos das mensalidades, taxas e 
outras contribuições escolares, e 

h) Cumprir todas as atividades e etapas dos projetos de pesquisa e 
extensão nos quais se integrar. 

Seção I 
Da Monitoria 

Art. 136. Os alunos do curso de nível superior podem atuar como 

monitores, em cooperação com o corpo docente, não gerando tal atividade 
nenhum vínculo empregatício. 

Parágrafo único. As normas para indicação e seleção para monitoria, assim 
como para o desenvolvimento de suas atividades, são definidas em documento 
próprio, aprovado pelo Conselho Superior.  

Seção II 

Da Representação Estudantil 

Art. 137. Os alunos regulares da Unidade podem organizar-se em Diretório 
Central de Estudantes (DCE) e, no âmbito dos Cursos, em Centros Acadêmicos 
(CA), de acordo com a legislação vigente. 

§ 1º Ficam vedadas, no âmbito das Unidades, as atividades de natureza 

político-partidária. 

§ 2º Os alunos que participam da Diretoria do DCE ou dos CA não são 

dispensados das aulas. 

Art. 138. O Diretório Central de Estudantes e Centros Acadêmicos podem 

entrar em entendimento com a respectiva Direção da Unidade a que faz parte 
quanto à possibilidade de usar dependências do campus, em regime de comodato 
renovável anualmente, para desenvolver suas atividades. 

CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

Art. 139.  São considerados membros do corpo técnico-administrativos 
todos os profissionais que atuam fora da regência de aulas, não exerçam o 
magistério e estejam vinculados à Mantenedora por meio de contrato de trabalho 
CLT ou outro regime não identificado como Professor. 

Art. 140. Esses profissionais são recrutados, triados e selecionados pelo 
órgão responsável pelos Recursos Humanos da Mantenedora e, conforme o caso, 
indicados, pela Direção da Unidade e/ou Diretor Geral da Faculdade ou 
Coordenador de Curso, respeitadas as exigências legais pertinentes a titulação, 
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qualificação, políticas de cotas e programas específicos de contratação adotados 
pela Mantenedora e regulados em seus documentos específicos. 

Art. 141. A contratação e o exercício das suas atividades do pessoal de 
apoio técnico-administrativo esses profissionais são regidos por este Regimento 
Acadêmico, pelas normas trabalhistas contidas na CLT e pela legislação do 
trabalho advindas da Convenção Coletiva Sindical da Categoria vigente. 

Parágrafo único - No processo de seleção terá preferência o candidato que (pela 
ordem): 

I. Apresentar escolaridade maior; 

II. Maior tempo de experiência nas funções para as quais está sendo 
selecionado; 

III. Capacidade de liderança e iniciativa. 

Art. 142. A Faculdade encaminha os profissionais contratados, 
periodicamente para treinamentos na área da atuação. 

I. No processo de seleção terá preferência o candidato que (pela 
ordem): 

a) Apresentar escolaridade maior; 

b) Maior tempo de experiência nas funções para as quais está sendo 
selecionado; 

II. Capacidade de liderança e iniciativa. 

III. Alguns serviços, como os de: limpeza, conservação e segurança 
patrimonial, podem ser terceirizados, assegurando-se, em contrato, o 
atendimento integral aos objetivos e metas deste PDI. 
IV. Mediante decisões do Diretor Geral da Faculdade, com a 
aquiescência da Direção da Unidade são discriminadas as atribuições do 
pessoal não especificado neste Regimento. 
Art. 143. São deveres do funcionário: 

I. Comparecer decentemente trajado ao serviço e nele permanecer 
durante o horário normal ou extraordinário de trabalho, executando as 
tarefas que lhe forem determinadas; 
II. Cumprir, disciplinarmente, as ordens de serviços de superiores 
hierárquicos; 
III. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que lhe forem 
atribuídos, e 
IV. Participar de programas de treinamento e desenvolvimento, visando 
o aprimoramento pessoal e a elevação dos padrões de qualidade e 
produtividade da Instituição. 

TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 



54 

 

Art. 144. O regime disciplinar visa assegurar a harmônica convivência 
entre todos os membros da comunidade acadêmica, garantir a disciplina e a 
ordem em toda as atividades da faculdade, baseia-se no cumprimento dos 
seguintes preceitos gerais: 

I. Respeito à integridade física e moral de todas as pessoas envolvidas 
no convívio escolar; 
II. Preservação do patrimônio moral, científico, cultural e material da 
rede de ensino jk; e 
III. Acatamento às disposições legais, estatutárias e regimentares que 
visem assegurar o exercício das funções pedagógicas. 

Art. 145. A responsabilidade pela manutenção da disciplina, além do que 
prescrevem as normas legais e as emanadas da Diretoria Geral, compete: 

I.  Ao Diretor da Unidade; 
II. Aos Coordenadores, em suas Coordenações; 
III. Aos Professores, em suas áreas e atuação, e 
IV. Ao Secretário-Executivo, ao Secretário de Registros Acadêmicos e 
ao Bibliotecário, no âmbito de suas funções. 

Art. 146. Constituem infrações à disciplina, para o pessoal docente, 

discente e técnico-administrativo: 

I. Participar de atos definidos como infração pelas leis penais; 
II. Atos de desrespeito, desobediência, ou outros quaisquer que 
ocasionam violações das normas disciplinares; 
III. Praticar atos atentatórios à moral ou aos bons costumes; 
IV. Perturbar os trabalhos escolares, bem como o funcionamento da 
administração de cada uma das unidades da rede de ensino jk; e 
V. Recorrer a meios fraudulentos, com o propósito de obter aprovação, 
eleição ou promoção. 

§ 1º Ao acusado pela prática de infração disciplinar, submetido à sanção, é 
concedido o direito de defesa, mediante inquérito administrativo. 

§ 2º A aplicação de sanção disciplinar pela Diretoria Geral da Rede de 
Ensino JK não inclui a responsabilidade penal, caso exista. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO CORPO DOCENTE 

Art. 147. Os membros do Corpo Docente estão sujeitos às seguintes penas 

disciplinares: 

I - advertência; 

II - repreensão; 

III - suspensão, e 

IV - dispensa. 

Parágrafo único. É passível de sanção disciplinar o professor que, sem motivo 

aceito como justo, deixar de cumprir o programa a seu cargo ou horário de 
trabalho a que estiver obrigado, importando a reincidência nas faltas previstas 
neste Regimento, com motivo suficiente para dispensa por causa justa. 
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Art. 148. As sanções previstas no artigo anterior são aplicadas da forma 
seguinte:  

I. Advertência;  
a) Por transgressão de prazos regimentais ou não 

comparecimento aos atos escolares para os quais tenham sido 
convocado, salvo justificação por motivo de caso fortuito ou 
feito impeditivo alheio a sua vontade; 

b) Por falta de comparecimento aos trabalhos acadêmicos por 
mais de cinco dias ou seis horas/aula consecutivas, sem 
justificativa ou sem aviso antecipado da necessidade da falta. 

II. Repreensão: 
a) Caso reincida nas faltas previstas nas alíneas do inciso 

anterior. 
III. Suspensão: 

a) Por falta de acatamento às determinações da autoridades 
superiores da Rede de Ensino JK; 

b) Por desídia comprovada no desempenho das funções inerentes 
ao seu cargo. 

IV. Dispensa: 
a) Abandono das funções, sem licença, por mais e trinta dias 

consecutivos; 
b) Por incompetência cultural, incapacidade didática, desídia 

inveterada no desempenho das suas funções ou por atos 
incompatíveis com moralidade e a dignidade própria da vida 
escolar;  

c) Por delitos sujeitos a ação penal, quando importarem perda das 
funções. 

Art. 149. A aplicação das penas de advertência, repreensão e suspensão 
compete ao Diretor Geral, e a dispensa à Mantenedora, por solicitação do Diretor 
da Unidade. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE 

Art. 150.  São sanções disciplinares aplicáveis ao Corpo Discente: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência por escrito; 
III. Repreensão; 
IV. Suspensão; 
V. Desligamento com expedição de transferência, e 
VI. Desligamento. 

Art. 151. Na aplicação das sanções disciplinares ao Corpo Discente são 

consideradas os seguintes elementos:  

I. Primariedade do infrator; 
II. Dolo ou culpa; 
III. Valor e utilidade dos bens atingidos; e 
IV. Grau de autoridade ofendida. 
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Art. 152 As sanções previstas no artigo anterior são aplicáveis da forma 
seguinte: 

I. Advertência verbal ou escrita: 
a) Descortesia ao diretor, a qualquer membro do Corpo Docente 

ou da Mantenedora, ou ainda aos funcionários; 
b) Por desobediência às determinações do Diretor, de qualquer 

membro do Corpo Docente ou da autoridades administrativas; 
c) Por prejuízo material causado ao patrimônio da Mantenedora, 

além da obrigação de substituir o objeto danificado ou indenizá-
lo. 

II. Repreensão: 
a) Caso haja reincidência nas faltas previstas nas alíneas do 

inciso anterior; 
b) Por ofensa moral ou opressão a outro aluno; 
c) Por ofensa moral a funcionário administrativo. 

III. Suspensão, até oito dias: 
a) Reincidência nas faltas a que se referem as três alíneas 

anteriores; 
b) Por improbidade na execução de trabalhos escolares; 
c) Ofensa moral ao diretor, a qualquer membro do corpo docente, 

ou às autoridades administrativas de cada unidade da rede de 
ensino jk e da mantenedora. 

IV. Suspensão, de nove a trinta dias, por reincidência nas faltas 
constantes da alíneas “2” e “3” do inciso anterior; 
V. Desligamento com expedição de transferência ou desligamento: 

a) por agressão ou ofensa moral grave ao Diretor Geral, 
Autoridades Administrativas, Funcionários e membros do Corpo 
Docente de cada Unidade da Rede de Ensino JK ou da 
Mantenedora; 

b) por agressão ou ofensa moral grave e ou risco da integridade 
física ou da segurança de um ou mais alunos nas 
dependências de cada Unidade da Rede de Ensino JK.  

Art. 153. O registro da sanção aplicada a discentes é realizado em livro 

próprio, e não consta do seu histórico escolar. 

Parágrafo único. Deve ser cancelado o registro das sanções de advertência 

verbal, escrita e repreensão, se, no prazo de um ano da aplicação, o discente não 
incorrer em reincidência. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES AO PESSOAL TÉCNICO – ADMINISTRATIVO 

Art. 154. O pessoal Técnico-Administrativo está sujeito às seguintes 

penalidades: 

I. Advertência; 
II. Repreensão; 
III. Suspensão, e 
IV. Destituição. 
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§ 1 A aplicação da penas especificadas nos incisos I, II e III é da 
competência do Diretor da Unidade, que comunicará o fato à Mantenedora 
somente a pena do inciso III. 

§ 2 A aplicação da pena especificada no inciso IV é da competência da 
Mantenedora, por solicitação do Diretor da Unidade. 

Art. 155 É facultado a qualquer membro do corpo técnico-administrativo 
comparecer pessoalmente ou por seu representante autorizado, à reunião em que 
haja de ser julgado disciplinarmente. 

TÍTULO VII 

DOS GRAUS, DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS 
HONORÍFICOS 

CAPÍTULO I 

DOS GRAUS 

Art. 156. Ao concluinte de curso de Graduação ou Tecnológico, é conferido 

o respectivo grau e expedido o diploma correspondente. 

Art. 157. O ato de colação de grau é realizado em sessão solene e pública 

de competência do Diretor Geral, podendo este transferir a competência do ato ao 
Diretor da Unidade, em data e local previamente designados, com o devido 
registro em ata. 

Art. 158. Ao concludente que deixar de colar grau na solenidade, fica 

assegurado o direito de fazê-lo posteriormente, perante o Diretor da Unidade, 
mediante solicitação prévia via requerimento e pagamento de taxa se houver. 

§ 1 O interessado dever requerer essa medida ao Diretor da Unidade, que 
ao deferi-la, fixará o dia e a hora para a colação de grau; 

§ 2 O ato é realizado no gabinete do Diretor da Unidade com sua 

presença, comparecendo pelo menos dois membros do corpo acadêmico, que 
servem de testemunhas, lavrando-se a respectiva ata. 

Art. 159. O diplomado, ao colar grau, profere o juramento de bem servir à 
causa profissional e ao país, segundo a fórmula própria de cada Unidade da Rede 
de Ensino JK. 

CAPÍTULO II 

DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Art. 160. Ao aluno que colar grau é conferido o diploma, nos termos da 

legislação vigente, constando no verso do referido diploma, a habilitação ou 
habilitações feitas, conforme o caso. 

Parágrafo único. O diploma é assinado pelo Diretor Geral, pelo Diplomado e pelo 
titular da Secretaria de Registro Acadêmico. 

Art. 161. Os alunos habilitados nos cursos de aperfeiçoamento, 
especialização e extensão, bem como nos cursos sequenciais por campo de 
saber, de educação profissional e de outros ministrados pela Faculdade JK, 
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receberão certificado de conclusão com aproveitamento e/ou frequência, 
conferindo-se diploma aos de nível de mestrado ou doutorado. 

Art. 162. Nos certificados devem constar o programa e a duração do curso. 

Parágrafo único. Todo certificado expedido terá registro na Secretaria de 

Registro Acadêmico da Unidade. 

CAPÍTULO III 

DOS TÍTULOS HONORÍFICOS 

Art. 163. A Faculdade concede os seguintes títulos: 

I. Professor Emérito; 
II. Professor Honorário, e 
III. Ex-aluno Insigne. 

§ 1 O título de Professor Emérito é outorgado a mestres aos quais a Rede 
deve e quer homenagear, e aos seus professores que se aposentarem ou que, 
por motivos relevantes, venham a se afastar do Magistério, depois de nele terem 
revelado relevantes qualidades docentes, plena consagração ao ensino e 
decidida vocação para o magistério. 

§ 2 O título de Professor Honorário é conferido a personalidade que se 

tenha notabilizado no campo científico, cultural, cívico ou filantrópico. 

§ 3 O título de Ex-aluno Insigne é concedido a quem se tenha distinguido, 
durante o curso, por seus dotes incomuns de inteligência, pelo seu amor à cultura 
e dedicação aos estudos. 

Art. 164. Compete ao Conselho Superior deliberar sobre a concessão de 

qualquer título honorífico, cabendo a iniciativa da indicação ao Diretor Geral em 
concordância com o Diretor da Unidade. 

§ 1 No processo de concessão de Títulos Honoríficos, o Conselho 
Superior decide pelo voto, de três quartos no mínimo, de seus membros 
presentes, respeitando o “quórum” regimental. 

§ 2 A entrega de Título Honorífico faz-se em sessão solene do Conselho 
Superior. 

TÍTULO VIII 

DAS RELAÇÕES DAS MANTENEDORAS COM AS 
UNIDADES DA REDE DE ENSINO JK 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS MANTENEDORAS 

Art. 165.  São atribuições das Mantenedoras através de sua Diretoria 

Geral: 

I. Apreciar relatórios e propostas orçamentárias anuais e respectiva 
ratificação; 
II. Assinar atos de designação e dispensa do Diretor Geral da Rede de 
Ensino JK; 
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III. Assinar atos de designação e dispensa dos membros dos órgãos de 
apoio e pessoal administrativo, bem como do corpo docente, 
encaminhados pelo diretor da unidade; 
IV. Resolver as questões relativas ao patrimônio e autorizar a aquisição 
de equipamentos ou de novas instalações; 
V. Autorizar acordos, convênios, outras formas de contrato, ou 
compromisso, que acarretem ônus econômico de qualquer natureza; 
VI. Sugerir a instituição de prêmios e a concessão de títulos honoríficos; 
VII. Decidir sobre a criação de novos cursos, submetendo a deliberação 
à apreciação do órgão federal competente; 
VIII. Proceder à contratação de professores e do pessoal administrativo 
encaminhado pela diretoria geral e/ou direção da unidade; 
IX. Aprovar planos de aplicação, de subvenções e doações e decidir 
sobre a aceitação e o destino dos legados; 
X. Aplicar as penalidades de sua competência, previstas neste 
regimento e nos seus estatutos, e. 
XI. Pronunciar-se sobre as questões que envolvam encargos e 
responsabilidades econômico-financeiras além do orçamento, e sobre 
outros assuntos de sua alçada. 

CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 166. Os recursos financeiros de cada uma das Unidades da Rede JK 

são provenientes de: 

I. Dotações que lhes são atribuídas no orçamento da Mantenedora; 
II. Subvenções de entidades privadas ou públicas; 
III. Doações e legados. 

Art. 167. Para prover cada Unidade da Rede de Ensino JK, a Mantenedora 
capta recursos financeiros junto ao corpo discente, através da cobrança de 
mensalidades, taxas e outras contribuições geradas pelos atos e fatos das 
atividades acadêmicas, sendo fixadas em função da necessidade de custeio e de 
melhoramento das Unidades.  

Art. 168. A Mantenedora respeita e assegura a autonomia didático-

pedagógica de cada uma das Unidades da Rede de Ensino JK. 

TÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 169. Nenhum órgão ou pessoa vinculada a Rede de Ensino JK pode 

convidar estranhos para realizar palestras, conferências e cursos no recinto ou 
dependência do estabelecimento, sem o conhecimento prévio e autorização da 
Diretoria Geral e/ou Direção da Unidade. 

Art. 170. As Instituições de Ensino mantidas e identificadas no Art. 1º e 

Incisos, deste Regimento poderão ter ser mantidas por uma  única pessoa 
jurídica, por decisão formal dos sócios, lavrada em ata e registrada em cartório e 
após consignadas junto ao Ministério da Educação para respectivas anuências e 
autorizações, nos termos da legislação vigente. 
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Art. 171.As reuniões extraordinárias do Conselho Superior, do Conselho 
Acadêmico e das Coordenadorias deverão ser marcadas com a anuência da 
Direção da respectiva Unidade a que faz parte, sempre que possível, sem 
prejuízo do funcionamento regular das aulas. 

Art. 172. Toda publicação que envolva a responsabilidade da Rede de 
Ensino JK, direta ou indiretamente, não poderá ser feita sem autorização prévia 
da Diretoria Geral e aquiescência da Mantenedora. 

Art. 173. Os atos que criam ou modificam responsabilidades não previstas 

no presente Regimento, devem ser submetidas à aprovação da Diretoria Geral da 
Mantenedora.  

Art. 174. É dever de o Diretor Geral baixar portaria, ordens de serviço ou 
instruções, dentro das normas da legislação escolar vigente, para o 
funcionamento regular das atividades do corpo técnico, dos docentes e discentes 
da bem como, do processo administrativo e disciplinar. 

Art. 175. Em face às necessidades para o bom andamento dos trabalhos 
acadêmicos, o Diretor Geral baixará normas com aprovação do Conselho 
Acadêmico, que constarão do Manual de Normas Acadêmicas, revisto e entregue 
aos discentes, por meio impresso e virtual a cada início de semestre. 

Art.176. Este Regimento entrará em vigor na data da sua aprovação pelo 
Conselho Nacional de Educação e homologado pelo Ministro da Educação e 
publicação em Diário Oficial da União. 
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