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-D,o. U de

pd" arl, I J da L,'i n"

1Ui'J2, de 21)/12/2008, e pdo ar/. 59 do Regimell/O G",al d" lnsliluif""

NE'SOLVE:

Ar/. '"/,VSTfTlJ1N o KeKilll""10 Di,âplill4r. Diseenle no imbi,o do Ca",pu,,' RdJm ,I"
ln~tilulu Federal de Edueaçilu, Ciência e 1ecnolol,\ia do Pará - IFPA. cunfllfme il~
dirctri",'s estahekeida< nesta Portaria,

CAPiTULO I
I
DAS DlSPOSIÇ()ES

I:"iICIAIS

I

Art. 2" Regimento Disciplinar Di,ceme é o documento que orientará,,~ direitos e
de"eres dos estudantes no ámlJitu do campus Belelll. obrigatoriamente em cUllsollància
com a Constituição Federal, I.ei N° 9.39411996, Lei N° M.069119'iOe () R"'gu1am",ntu
Didático-Pedagógico do E"sInn "n IFPA.

••
•••
••
INSTITUTO

I

Art, J' Considera.sc discente n ",,,luda,,te que mantCm vinculo ativo com a in,tituiçà(l.
ou em condições temporária, d", inl",rrupçào de esllldos previstos no ReguJamcn!<l
Didálico P«!agógico do IFPA, com matricula devidamenle registrada no sistema de
gerenciamento acadêmico,

ia

-

•••
••
•••
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Art. 4" Será tamb<'m alcançadu por eslC Rcgim,,"lo Disciplinar Discelllc o cstll<!anle
qll~ estiver no Campus desenvolvendo 1IIi\'i<1~desacadêmica, na cnndiçao de c,lUd~nl~
em mnbiliJ",k estudantil.
Pará~rafo único: Enlcnllc-s,", por mobilidau~ esludantil o pmc~sso que possibilita o
recebimento temporário Jo estlldantc malri~ulado em outra in,titll;çã" de ensino ou de
Olmo Campus do IFPA.
Art . .5" Para ob~ervãllcia do dispmto n~,te regimento o (,sludan(" <.ky~ni ter praticado
qualquer alo infracional. infração p~nul ou infrações djsciplinare~ pr~vl~las nas norn13S
in~lituídas pelo IFPA <lu legi~lações afins aplicáveis ao ~aso, nas dependências
~ampus ou contra os I'J<,nsmóveis e imóvcis da institui,à,,Art. 6" Para os elCl!<lS ,leste Regimelllo Disciplinar

Ois~ente emende-se

infracional a ~ondula do menor de idade qlIe pode ser descrita
eontrave01;ào penal.

do

por alO

como crime ou

Art. 7. Para os efcitos desle Regimento Oisdplinar Dis~ente entende-,e por infração
penal a ação ou umi,são que ~ontrarie a Lei penal. É toda conduta pr~viamenle
tipilicada pela legisla,ào ~omo ilícila. imbuída dc culpabilidade. iSlo é. praticada pel"
agente com dolo "lI, ao menu', ~ulpa quando a Lei assim prn-er lal possibilidade.
Art. lIOEntende-se por inli-aç(';es di,~iplinares as ações que gerem alOS de agressão.
indisciplina. desacal<) e in!raçiies previslas nas normas instituídas pelo IFPA. ass,m
como atos de intimidaçàu si'kmáti~a. previstas
na Lei n"
13.185/2015.
que
Institui o Programa de Combate li r mimidação Sistemalica (Bullying).

CAl'ÍTlILO

11

SEÇÃO I

no OIJ.JETIVO
.-\rt. '}'

o

f)O REt;lMEI\"TO

presente Regimento Disciplinar Discente tem corno (lbjetivo nomlatinr

a

convj~'êneia U,,' estuuanks do C"II/PU.I'!Jd~lI/. bem como. orienta-los no, 'cus direilO'
e devercs perante a instituição, o corpo docente, o corpo técnico.aumllll,lmtivo,
"
co!ahorador da inslitlIi~à" e a comunidade. coibindo a prática de atos inlracíonais.
intraçõcs IX'naí, c IOtraç,"""suisciplinares.

CAríTL'LO
(JOS LlIRHI"OS

111

E DOS DEVERES DO ESTUUANTE

•••
••
•••
••
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I

nos DIREITOS no ESTtIOA:"iTE
Art. lU" São considcrado"

uireilos do esludanl~, além daquek-s di8ciplinados

legislação ~~recifica:
I.
11 ,

I

em

Eslar r~gul"mlente matrieuladll nu curso para o qual foi ~~kçionado:
•
.
I
RCt;e,,,,,rlormação rl.'"fercnwal>eurso em qlle se m~triculou:

111, Ser awndido cum respeito, ~lcnção c corte8ia pelos
adminislrativo,. colaburador da inslilUiçào em Sua, solicitaçõcs;

doccmes.

técnicos

I

IV.

Pkit~ar bolsas de e8ludo;

V

Usufruir dos scrviços de saúde e as,i,tência 8<.lcialofenados no Campus:

VI.

Apdar dils penalidades impostas pelos órgãos col~giados tio IFrA;

,

VII.
I-:Iq\er ,eus rerr~,~nlam~,
R~gim~ntu Geral do IrrA;

jUlllo aos órgãos colegiados do IrPA, eonr"Tlm.. o

I

VIl!. Ter ]u8lilkuua as au,ênclas nas atÍ\idadcs acadêmicas em que não pode
~omparcc~r. conforme o Regulamento Didáti~o.Pedagógic<l .1" En8ino no IFPA;

,

IX.
Ter (Hllra oportullldade para realização de prova Oll exame que nào tenha
wmparecido. conforme o Regulamento Didático-Pcdagógico do Ensino no IFPA;
X.
T~r oportunidade de realizar recllperação
Didático-Pedagógico do Ensino 110IFPA:

I

XI.

paralela

conforme

Regulamento

R"ec!x:r edu",,~~o d~ q llalid"de ~ ,k "cordo "om a legi,lação em vigor;

XII.
Ter ciência juntamente com seu respollsável. quando menor de idade. do
cOlllclldo d~sle Regimento Di,ciplinar Jo Corpo Dis,,~nte;
XIII. Levar
dillcu!dades;

ao

c"nhe"imento

da equipe

peuagóg;ça

e psi"",soe,a!

as 8U:1~

I

XIV. Participar da, atividad •..s e",olar~,. e8portivas, reçr~"tivas e cullurai, d~,tinada,
a 8ua I<)mla~à();

xv.

Ter ace,8" 58 nomlas que regem" instituição, no que lhe diz respeito. e solieit"r
mJi)mla~iie, sohr~;1I; mcsma,;
I
XVI. Solicitar e reecber aU.~i1iodos professores, em seus horários de alendimelllo.
para o e'-jua"",nall1ento dos prohl~mas enc",nr ••dos no, eslud"s de qualquer disciplina
e/nu atividadC8:
I
XVII. ler acesso aos trabalhos c avaliações devidamente corrigidos. podcndo requerer
a revi,ão dos m~smos. nO prazo legal. desde que obedecida, ás nonnas regimentais (lo
C"ampl's:
I
XVIll, Solieilar segunda chamada quando faltar a qualquer das vcrilieações de
aprcndizagem ou dcixar de executar trabalho escolar. no prazo de ate 2 (dois) dias úteis

•••
••
•••
••
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após o 1l'nninu do prazo de arastarne~to, desde que comprove atravcs de dO<.:ume~tosa'
situaçilcs previslas no Regulamenlo Didático Pcdagógieo. ,4, solicilaçâo d~ s~gunJa
chamada deverá ser endcr~--.;adaoi Cuorde~açâo de Curso:
XIX. Recorrer atravcs de requerimento junto oi Coonlelluçi'io do Curso, dos resultadus
(IW1ae Irequ<'ncla) Ilum pruw máximo de 48h, se porvemura constatar algum erro;
.
I
XX. Apre:;entar à Coordcnação do Curso e/ou professor da disciplina. por e~eritu.
sugestiJes e idcias relativas ao melhur aproveitamento do ensino olerecido pela
I~stiluição:
I
XXI. FaLer uso da C:J.i,a de Ouvidoria com elogios e sugestões, para aeompanhament"

I

pedagógico:

XXIl. T cr acesso a informaçôcs sobre s~u curso c ~ua situação a~adcmi~a:
I
XXllL F.1~gerl1emoeratiçnmt:llte um representante de tumla. assim ~omo eandidatar.ge
n" referid" pust", respeitando as nmma' regulamentadas;
XXIV. Eleger delTI"cra!icam~nte os r~prcs~~lantes estudantis. ~'q\lipe do Grêmio
Es!uda~til ~ dos C~ntms A~adêm;co,. assim c(>mo candidatar-se ans referidos postos,
de,d" 'lue respeilado {) per~entual de Ire'l"ên~iil dt: 75%, co~forme O Regimento Ger'll
11(\IFPA c 'lS regulamentos das referidas entidades;

,

XXV. Requerer benellcios institucionais, desde que atendidas às regras de solieitaçâo.
dentro dos requisitos e prazos definidos;

I

XXVI. Il:eeeber re~posta. por escrito. quanto às ~ua~ ,,,li~ita~(1ç, e re~u",()s impetrados
nas illstilneias da Instituiçâo, desde 'lu" re'lucrid" por cS<'r;to,dentro do pram legaL

,

XXV!I. Participar dc manilcslaçoe:; esl"damis. org'lnú",da, e lideradas por seus
,
legilÍmos represell1antes (grêmi" estudantil c diretório acadcmicol, .'e~dn sempre
pacificas e em prol de direitos c expressôes de cidadallia;
I
XXVllt. Ser eonwnieado ~obr" 'l"al'l"cr ()c,)rrênelll disciplinar d" 'lue "sl~ia scndn
acusado. visando a garall1ia do exercicio da ampla delcsa:

I
SEÇÃO 11
I
DOS DEVERES DO ESTlTDA:\TE
Arl. 11 Silo considerados de"er~s do e:;tudante:!

I

L Conbeccr, cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regime~to:
I!. Primar pelos princípios que norte-iam o IFPA:
111, Pautar scu, pf()cedimcnlo~ [lt'las nonna, da moral c boa convivência
Campus:

neste

000
00
000
00
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IV. Contribuir, com suas atiludes, para manter o pre,tigio

~ " oom coneeito da

lnstilui~ào;
V. 7.e1~r pela moral da Inslitui,ào. bem eomo promovê-la e pre,tigiá-Ia enquanlo
estudame:
VI. Tr<lt~r seus pares. professores. técnicos administrativos e terecirizacios eom
respcito ~ p"li,kz:

I
VII R~<:~pciOl1~rde forma eortês e digna o, e~tudanl~s nuvat",'. a fim de lhes
P"'Pllr<:;.mar uma perfeila integra~ào e adaptação á In,litui~ã,,;
I
VIll. Comprometer-se cm obter o melhor aproveitamento ae~d"mic,,:

I

IX. Trajar-se d<:vidamellle uniformizado c1n lodos os ambientes desta Instituição,
m~sm" fora do horário de aulas. quando eomparecerem para atividades de laooratório,
na biblioleça. ensaios, ctc" inclllsive em atividades programadas em ambiente eSlerno
qUJndo se lratar dc estudante dos cursos med ios técnicos inl<.'gradose suh,equ~nles_

,

Si' Aos discentes do Ensino Medio Integrado e Subseqüente liea oficíali,,~du o uso
de unifonne padrão (camisa oticial) dcJinido pelo IFPA Campus Belém, eal,a comprida
jcans. eal,ado fechado, sendo vedada qualquer lnodiJieação n" uni l"rme paddo;

I
~2° Aos discentes dos Cursos Superiores s~râ facultado o uso do unifonne padrão
(camisa "Iic,al). no enlanlO deverá trajar-se com cal~a comprida e camisa com manga:
I
*3" Em caso dc '-jucstõcs e'J1Ccílic",s Jevidamcnle <;omprovadas. tais como religiosas.
poderá 5<:rautorizado p<:laDirdmiJ de En,in" I' uso Je sai~ comprida em subslinliçào ã
,
calça:
I
{H' A todos 05 disccll1es toma-s<, onrigattlno " uso d" crachá de identifica~ão
I"m~cid" pela In'litlli~ão:

I

*5" O liSOde IIniforme para a Educa~à" Física e desporto fica restrito aos loeais e
horilri"s da prál ica. obedecendo ao padrão c,lahcl~cido pela r~specliva S~,ã,,/Selor;
I
*6" Para a~ práticas de laborat6rios, por medida de scgurança, toma-se onrigat<irio o
uSo de ve,linwnt:l e c"l~ado aJe'luadus, conforme estabelecido por cada cllrso:

I

x, Ser pontual e a~,idu<l nO cumprimemo das alividad~s curriculares:
XI. ;vlamer atualiz.1dos os seus dados cadastmis
I
Campus;

na Secretaria

Aeadcmic"

do

XII. Re'ponsahili"ar-se por quai'5l.lu~r danos causados ao palrimônio do Campus
c/ou a ocn, 'lue p;.'T1en~ama oul",,, e,luJanles o~ ,,~rvidore,. eslando obrigado a rcp~r;í-

•••
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•••
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los ou indeni7<Í-ios. Scndo menor de idade c não podcndo rt'ssan:ir O dJno ou restituir a
eoisa, a medid<l poderá ser substiluílb por outra que compense (l prejuízo;
XIII. Promover c maJ1ler a limpe"". higiene e eonser..-ação de l()du~ a~ in~lalações e
~qulpamel1tlls do Campus:
I
XIV. ;..Iamer a ordem e a di.\~iphna em \'cículos de lransponc co!cliv() ou ~m
qualquer <lutro ,-cieulo oficial que ~-,t".iaa St_"rviçoda instituição, respeitando o rn(llorisl:l
e/o" 08 re~ponsá"-eis pejos traslados, c..-itando <lIg;l7",rrJ~, barulhos desordeiros.
brinçadeiras c çornentários dc mau gOS\<l;
I

,
XV. Utilizar de forma adequada <I' inslalaçi>t,,-,.maqUlnmo~. uwn8íli08, meios de
loçomoção, bens móveis. imóveis c sem<lWnll'~ do Cumpu,:

I

XV!. Colaborar com o Campus na eeonomm de energia delrica,
lkmais produw5 de uso çOlllum:

água, insumo, e

I

XVII. Oh<;~"'3r. çurnprir e fwer çumprir as leis. norma~ e regulamentos vigellle~ no

I

IFPA;
XVIII. Ah,tn-'e

do ç(ln8UmO de bebidJ alcoóljça, dgarro dou qualqucr sllbstânçÍa

enlorpcçent~ uas depemlendas do Campus:

I

XIX. A~ir de [,mna resp~it"sa nas dependençías do IFPA:

-

I

.

I

CAPITl;J.O IV
DAS I:"I;RAÇÕ~:S J)JSClPLlNARES

I

Art, 12 Para os efeitos dcstc Regimcnto Oisciplinar Disccnte Clllcnde-,,, por injra~ão
disciplinar leve ~quela punível eom pena dc advertência verbal ou eserita. previstas no
Art. 19.

I

Art. 13 Para oS ereit()~ d,,_,te Regimenlo Disçiplinar Discente ~mende-se
disciplinar media a'-Juda punivel mm medidas cduçatíva~ previ~tas no Art.
I
,\rt. 1-1 Para os efeitos deste Regimcnto Oisciplinar Discentc cnkndc-sc
Ji~çipliuar gravt' aquelJ punivel çom suspensão. prcvistas no Art.ll.
I
Art. I:; Para 08 efeitos deste Regimento Disciplinar Disçeme elltendc.se
JisçÍplinar graví>sima aquela punível çom c~pul8ào, pre~'Í8las no Arl.ll.

,

por infração

20_
por infração

por infraçólo

•••
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CAl'iTLLO V
f)AS SANÇÓES DlSClPUl'iARES

Sl:çÃO I
f)AS S.ANÇÓES DlSClPU/lóARICS

I
Art. 16 O~ e~ludames do Campus "slilo sujeitos às seguintes sançiies disciplinares:
I. Advert.:neia verbal ou escrita;
11. Medida educativa;
111,Suspensão:
IV, Expulsão:

I
I

I

!l I", A imp<l~i<;ilodas sJnções diseipJinare~ prç~,;up1iea e~ist.:neia de provas suficientes
da auloria e da m.llerialidade do alO,

I

~ 2°, Duas ou mais sanç~es disciplinares p<>uem'er aplicadas conjunlamente.

~ ,'0. Para os e,!udantes

I

* ~'.

I

mcnores de idau", nu çaso u~ aplicação das sanções
disc'plinares previstas nos incisos 1a IV d" c"put, n, pais ou r~sponsâ\"eis deverão ser
çomuniçauos.
I
A, sanções disciplinares l. 11e 111prcvi~la~ nu ('(lI'W d~ste artigo serão aplieadas
pelo Dir<'\or ue Ensino do Campus, após o d",ido PTOl:~SOlegal realizado pela
Comissão Disl:Íplinar Discente (CDD).
I

I

A sanção disciplinar IV prevista no 1;<'1'1(/ d~sle artigo será aplicada pelo Dirdor
(ieral do Campus, após o dcvido proç~~(l legal. r~alizado peJa Comissão Disciplinar
Disl:eme «('Dl)).
I
~ S'.

I

Ar •. 17 As sançiks disl:Íplinar~s serão aplicadas levando em l:on,ideraçào us sel,luinl~S
al,lravamcs c "tcnuanll:S 'lu~ incidiram sohre o alO infracional:
a) Gravidaue:

I

c) cirl:unstâncias causadoras:
d) I,lr<JU
de envoh-imcll1o:
c) rcincidcncia:
f) mll~eedemes disciplinares;
g) l:onlissào ou delação,

I
I
I
I
I

I
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Art. 18 O ato inlra~ional será dassiJi~aJ" cumo leve. medio, grave e gravlsslmo e
incidirá na rcsfl<'cliva sunçào disciplinar. confurme o capitulo IV.

VI

CAPiTULO
DA Cl.ASSIFICAÇAo

DOS ATOS E APLlCAÇAo

LIA RESl'ECTlVA

SA:\ÇÃO

mSClrU;.IAR
I

SEçAo I
I
Il.\ ADVERTÊl\C1A VERBAL OU ESCRITA
A~l. 19 As sunçi'le8 disciplinares de Advertencia Verbal ou Advertência Escrita
l.<Ir<lclerizam-w p"r uma repreensão com bbjetivo de sensibilizar e esclarecer o
estuJ<lnt~ da, con'~'1uênci<l8 do 8eu alo e 8erão aplicadas na ocorrência de inf~ações

I

Ic\'Cs. '1u<,i8,ejam:

I
L Tran,lcm ou trocar u mobiliário e equipamentos
nulro '~m a ,k"i,1<I <IulOriz,u,ào:
11, Ulilizur upurdbus

existentes de um ambiente para

eletrônicos como celulares. notebook. lime de ouvido. tabkt.

w~ur<lbl~ le~h. miÍ'Iuina8 c<lkuladoras. agendas eletrônicas e/ou similares. telelones
l.dularcs, smartph,>n~s, tahlets, ipud8'Jt. ~'Tai"aJ"re8. pen drive, mp3 e/ou similar,
alarmes de qualquer esp6;ie. rOlles de ouvido e/ou qualquer lransmissor, gravador e/ou
reeep(or dl' dados. ima~ens. vid~", ~ m~nsagens e dc durante as atividades letivas. sem
o previo consentimento do docente:

I

111,fixar informativos ou eartazes de OUlrosassuntos nas dependências <luIf!'A. ,~m
aulorizaçào pr~via Ja Direçiio Geral;
I
IV. Fumar nas depcnJ~n~ias do Campus;
V.ll8ar trajes e ac~ssórios inadequados dentro. do Camp ••" eomo por exemplo: bonés,
chup":'u" ÓCUll" es~uro8. minissaia. bennudas, 'short, vestido curto, roupa transparente,
d~cutes uu cavas acentuadas:

I

VI Pmtur-s~ ~nm atitudes inJ~v;Jus em sala , de "ula ou oulro local em que esteja
representando II Ins(ituto, bem como nos vej~ulos otkiai,:

I

VII. Promover e/ou participar de eventos, utilizando a logomarea e outras referencias il
Instituiçiío. 8cm prévia aUlOrilaç50 da Direção Geral;

I

V1I1, F"ltar ~om a orJem e higiene Ms J~p~ndências u" lnstiluto:
1

.1

I
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IX.
[),,'~ar d" participar de ~tiv;dad"s pedagógicas p"'l:ramadas.
ou aulon/ação superior:
X.

Trazer para a insl;tui,àll

musicais, equipamento,
para fins p<:dagógieos:
XI.

objetos de lazer (bolas, sble~.

sem justiticmivas

jogos, instnJmemos

d" ",'m entre outros), salvo aquc1e~ solicit~dos pelos docentes

I

Ausenlar-~e do local de aula inlencionalmenle sem auloriza,ão do docemc;

I

XII.
Deixar de ",nlr~j!a a,'8 pais ou re~ponsávcl legal d"eum"nt,,~ qu" tenha como
remeWl1l" tl InslilulO:
XIII. Apropriar-~e e/ou diwlgar
Instilulç.lo;
XIV,

il1fonnaçôes sigilosas suh a 1,!:lJ<lrdu
d~ selores du

I

I
Olltrus não eOl1stallles ne"e rol c qu" pod~m ser equiparadus pela CDD.

Panigrdo
i:nieo,
Em caso de reincidência
I
convertidas em infrações médias,

de intraçàes

leves as mesmas s~rã"

SF:çÃ(~ 11

nAS SA:'IIçflF:S DlSCIPLI:'IIARES

EDi:CATlVAS

Art, 20 A, snnções disciplinares educalÍvas objClivam promov~r no esludante o
sentimelllo de relkxão sobre ,cu ato, tem earáler eminentemente ed~leutiV<le serão
aplicadas ao estudallle na deeorr~l1cia uc infraçoc, média., qlllli, s"jam:
1. Promover. delllro do Campus. a exposição d" livros. revi,t"s, impr""o,.
fotos,
••ravuras, filmes e montagen, eon,iderauo, ~hraje publico ao plldor e que at~lllem
comra a disciplina, moral e paz pública,
11. Pichar as pared"s ou muros. hem como rabi,ear,
I
equipmncntos c Illobiliário d""le Campu,;

escrever

ou desenhar

I
111. Pw\Ícur amea,<lS, bullying, ofcll,u moral e eonstrangimenlo vexatório
servidores, lerceirizudos, esludames, visitallles Ccomunidade em gera!:

I

IV, Rasurar, subtrair, violar ou fa1,ilicm d"eum~nl()s pe">"a;,
visando obter benel1cio, para si Ou para outrem na !nslilui"ilo;

em

eontra

e/ou in'\Ítueionais

V, Fal~f liSOindevido dos computadores e de seus programas no âmbito da Instituição.
a.;~ss.ando sites de comelÍdos pomográJ1cos, jogos e outros não relacionados ao ensino:

I

VI. ,-\pres~nlar-se â instituição ou em atividades por ela promovida
emhriaguez ou mb efeito de qU;Jlquer substância psicotrópica;

em eslado d~

•••
••
•••
••
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Vil, Au,enlar-se, sem justificativa; de programa~;;\" e~portivas. cívicas, artísticas e
culturais no campus ou fora dele. 'luando o estiver repr~,enIJndo:
VIII. Usar de m.:i08 ilicilOS durallt~ a realização de avali~çõ<:s ou trabalhos ~"'\lbre5:
IX. Facilitar ou pcniütir acessu "it;, f'<'5soas estranhas às dependências do campus ~em a

I

devida autorização;

X. ?rúlllovcr oU tomar parte de aposla, em Jogos de qua;s,!ller n~lurelas n<1S
•.kpendêllcias do Institulo;

I

XL Outras não constante, n~"" rol e que podem ser equiparada.> pela CDD.
Parágrafo

unico: Em em,o d", reincidência de infraçõc" mêdias a.~ mesmas serão
convertidas em infrações gra\'e~.
I

I
SEÇÃO 111
DA SUSPF;NS:\O

I

Art. 21 A s~n~ã" diSCiplinar de suspellsão. earJelcri~~-sc pda ausência do estudante na.>

,

a!i\'idades aeadcmieas. c ""rã apliemia na ocorrência de in rra~ões graves. tais como:
1. Omissão ou prestação de inj()mm~iícs falsa5. ou incompletas. por partc dn csludanle,

,

nO momento da seleçàu ou durall1e a panieipação no PAE - Programa de Assistência
Estudamil do Campus;

I

'

11.Usar de meios e rceursos fraudulentos pma obter notas nas av~li~ções e/ou quaiS<.luer
lip"s <.lebend1cios para si ou para oulrem:

I

li l. l'ratic~r ~t"s obscenos nas dependências do C~mpus;

I
IV. 1\<10cumprir as nonnas e dcvcrc, estabelecidos nOSeditais de sc!.,çào;

I

V. Ofender e denegrir a imagem da Instituíçãt>. de scrvidores e de estudall1es nas rede,
sociais envolvend" ~ Instituição;

I

VI. Danificar ou subtrair lil'nls, cqUlpamel1tos e objetos institucionais ou de oulrem:
I
VII. Expor a perigo a vida ou a saoide de "ulnem:
VII!. Violar as leis de p",tc~ão aos animais vigell1es no pais:

,

IX. Outras não constantes nesse rol e que podem ser equiparadas pela CDD,

*

I

lO, A suspensão d~s atividades curricularcsdcvcni
letivos.

ser de nO mínimo 10 (del) dias

•••
••
•••
••
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~ 2", Em caso d" reinddência de infra,õ,,, graves as mesmas serão r"n\'~rtjd~ em
injrilçõ~s gravissllnas_
I
SEçAol\'
DA EXPULSÃO

I

Art. 22 As sançiks disciplinares de cxpubão serão aplicadas ao e8lud~nte na
ckcorrência de ;Iltra,<>es graví~simas. tais como:

I
I. Retirar, sem prévia autorizaçào, bens p~lrimoni<lis dos ambicnle, 110Campus:
11. Pralicar qualquer tipo de agressão 11sica a 4u~m quer que seja nas t.l"Pt:lldências
(';lInpus 011em mivitlack, externas que cS(:ja' represenlando a Instituiçào;

do

IIJ. l'mtar. gU<lrdar ou Ev.<:r uso d~ 1113l~riaisllÍxi~()" explosivos. anna, d" r"go.
inlbm;iveis ou outro mat~rial ou equipamento que coloque em riseo a segurança de
estudantes. servidores e comunidade nas dependências do campus;
I
IV. Adquirir. guardar. armazenar, tran~portar, vender, expor. oferecer. doar, ministrar.
preparar. produ/ir, entregar ou trazcr consigu, para consumo pessoal ou dc otltrcm.
stlbstiineias psicotrópicas. dentro das dependências dcstc Campu~;

I

V, Danilicar wkulos oficiais c'm qualquer ambicnte C veiculos de Sl:ryidores.
terceirizados. vjsiLantes e de outros eSludanle~ nas depcnd~nci,,-s d" Campus:

I

VI. Ra,urar. subtrair. violar ou falsificar documentos p","oais
visando "Ilkr bencticios para si ou para outrem na Instituição:

e/ou institucionai"

VII. Liderar ou pllrticipar de rebeliõcs "u mesmo instigar quaisquer ato~ de vandalismo,
descumprindo as normas contidas neste Regiment,,:
\'HJ. Cnnstranger alguém a f:ver. tolerar que,sc faça ou dei~ar de fazer alguma coisa.

,

mediantc \'iolêneia

<lU

grave ameaça. e com o intuito de obter para si ou para outrem

indevida vantagem:

I

IX. Outras não eonstunt~, nes~e rol e que podem s~r equiparadas pela COO.

I
cAriTlTLO

VII

IlA COMISS,4,O DISClPI.I:"lAR

I

J>lSCE:'lTE

SER ViÇO PIJIlLICO '"HII'RAL

MIN1STERlOl>Af:l}IWAçAO
INHITl'TO rFDF~AI I»: H"XA(,'Ao. ntNClA E 11"'''''10;1'''

DO P/\RA

P~ü-RHT[l~IA DE EN\INO

SEÇÃO I

no CONCnH),

f)AS CO.\lI'ETENCIAS F.f)AS ATRlIJnçÓES

Art. 23 A Comissão Disciplinar Oisc"nt~ (CDD) é o órgãu I"-'rnwn~nl<: d~
a,sessoramcnto uirdo da Dir~lOria dc En,ino uo Campu,. para assunto, r"lativ(ls uo
regimento disciplmar uiscemc:

~ JO A Comissão previ'la no CapUl devcrá ~"r instiluida mediante Portaria, inui~amlll-~e
o presideme e o~ d<:maL'membros para um periouo de 2 anos;
~ 2° A COl) ".x"r~er~ ~uas atribuiçÕiés ",)m llase neste Regimento e em normas
superiorcs. ddiheranuo ue forma imparcial, vi~ndo o cumprim~nl() da" normas
disciplinurcs da instituiçào por mcio das sanções disciplinares previstas.

,
,\rt, z.1 Compele io ('DO o exam,' do, lutos inlraciollais eometiuos por estudantes do
Campus.
Ar!. 2S A Comiss;10 tem as seguintes atribuições:
1- Zdar pelo ~umprimemo do disposto neste regimenlo:
li - Examinar os fatos infracionuis oeoTTiu"~ no ('al/lf'lü. submetido, io ,lia apreciação
por quaisqun servidores c/ou órgãos <lainstituiçJo;
111- Deliberar ~obrc todos os caso, mendollados nestc Regimento que sejam de soa
compctênda ou em omros em que sua atuaçào seja solicitada;
IV - Conlril1uir para a formação do estudantc e para o dirccionamento moral e ~tico de
suas atilude,:
V - Emitir d"eísik, e pareceres sobrc os alOS infracionais apurados e zelar pela
aplicação da, mediJas pre'criLl.s:
VI - Encaminhar às autoridadcs eompetcrne,. em conjunlo com a Oircção de' Ensino do
C"mpus. '" "a,,,, quc con,tituam infrações pr<,vi,tas em Lei:
VU - Analisar rccursos interpostos contra suas próprias dccisõ"s. ,ul1melcnd'H" à
apreciação da Oirctoria de En,in" e da Direção Geral. nos casos em que julgar
neccssárlO.

SF.ç,\O "
DA COMPOSiÇÃO

Art, Ui A Comissão &,'ra inJicada pela Dirdnria de Ensino c composta por no mínimo
04 (quiltro) servidores cfetivos:
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"d

a) Por um rerr~s<:ll1ante docente;
b) Por llm r"pr~s~m~nle da Equipe Pedagógica;
c) Por um rcrr~s~ntanl~ do Setor Psicos,ocial; c

I

d) ror muro r~preselHamc designado rela Dirdoria de Ensino.
~ I'l;m

dos membros deverá secretariar as reuni,,,,".

I

li 2" Os rn<lmhro, d" ~"missão poderão se declarar suspeito, na ~pur<lçà(l dos atos
infracionais, ínlração pcn'll ~ inlraçoes disciplinares que for~m c<lmelidos por cõnj\lg~,
companheiro Ou p~rcnle du ~5tudame denunciado, consangllÍneo nu afim. ~m linha rem
(lU colateral. ~l~ () terceiro grau. ou amigo intimo (lU inimigo das partes:

I
SEÇÃO 111
I
no PH:OCEllI.\IEI\TO PARA Al'lTRAÇAo no ATO I~FRACIO)'l.:AL,
l:-;rR..\çÀo I'E~AL F: Il\iFR,\Ç;\O 1lISCll'L1~AR
Art. 27 As ocorrências de ato infraciooal. infraçào p;:nal e infração disciplinar dc\'~rã()
S~r fomlUladas por escrito e prot,,~ola<Jm;a!im de formalizar proccs>o.

I

Art. 2& A ocorrência deverá ser rqp,tmda mediante documento no protocolo do
Campus. endereçada ao Diretor de Ensino. que remeterá o proeesso à Comissão
Disciplinar Discente (COO) para apura~ã" da denuncia.
, ,.\t cel1ar-se-a
- dcnuncla
..
..
. I com a deVl-da comprovaçao11
anomma.
porem,
relatados. easo contrário. nãu eabeni apuração dos fatos:

*
*

dos 1atos

Q

2 No ~a.,,, de d~nuncias idcntificadas será garantido o sigilo accrca d" dcnun~iante:

I

Recebida a denlll\cia com t"das ~s rnt'>rJilaçôes" comprovilç6es suficientes para a
apuração dos fatos a COO lerá o prazo de al~ 60 dia", para ~pre5elll~r relatório final:
)0

~ 40 O prd/O para conclusão do relatório lina\ poderá ser prorrogado por igual p<:ri"do.
a critério do Di relor ,k Ensino. quando llScircunstâncias exigirem.

I
Art. 29 I\a lasc dc apuração dil <lc\lrrên"i~ do, talD'. a Comissào Oi,~jplinar Dis~enle
(CDL» promoverá a tomada de depoímcn\<ls. invcstigaçõe, e diligencias ""biveis,
objeti\:mdo pcmlitir a completa clucidação dos làlos.

I
,\rt . .10 A Comissào Disciplinar Discente (eOD) devcrá indicar em seo relalório tinal a
_",nçà<>a ';Craplicada ao estudante de acordo com este Regimemo Disciplinar Di,cente.
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PHrágrHf" (rni(o: O Dir(tor Ensino dev~ni <.kcillir conforml." relatório indicativo da
eDD. sal "O se o rdatório aprcscnlar intompatibilidade com as provas dos autos.
Arl ..U CabnJ ao Dirl."tordc Ensino aplimr as ~ançõ~s d~ advcncncia vcrbal e e>crita
m~didJ educaliva l." suspensão. Na sançào disciplinar d~ l."xpulsão eaberá ao Diretor

I

Art.:n Na aplicação das sançiks di""ipli~are~ ~~rãll considl."radas a nature~..a c a
gravidad~ da infração cOlnl."tida, os danos qu~ dda provil."rl."m para Olllrem ou
patrimômo púbhco. as circunstâncias agn;"ant~s nu atenuanles l." os antcccdent<,s
m:ad~mico~ l."componamcnlais do e<tudantc.1
.4.rt.]~ A sanção disciplinar aplicada ao ~studanl~ não o iSl."ntadc ação judicial. caso
ocorram transgressões civeis c criminais concomitantementc.
Parágrafo ('ní(o: Quando a inlraçãll diSÇlplinar conslituir-sc lamocm inlração penal
(crime oU contravcnção) ou ato inli-aci(mal, a Sl."rjulgado na csfera pcnal. o Cmnpu<
apUrarJ. jolgará e aplicará as san~i\c< rer~renl~s as infraçõcs disciplinarcs e cncaminhará
o processo à autoridade judiciaria competente para proccdimento, pertinent~s.

SEçÃb IV
I
DOS R~:CllRSOS

•

Art. 35 O cstudank pI,dcrá reco""'r das sançi'les disciplinares quc lhcs forcm aplicadas.
devendo procedcr eom a entrega do rcrurs" em documcnto dc"idalll<,ntc fundamenlado.
no pra~,,"k al~ lr~s dias úl~is. após tomar conhecimcnlo "ticial da infração,
,\rf. 3(, O rl."cursointerposto não terá ~rcllo suspensivo,

IlISPOSIÇÕES
Ar!.]7

I
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Art. ]1 O relatório iinal da Comi"ão I DisçÍplinar Discente (Cl)U) devera ser
encaminhado JO Dirctor dc lónsino quc aplicara J sanção correspondcnt.:: :i infração
disciplinar, 100nilndoas providencias para o cumprimento da pen~lidade.

Geral aplicar.

.
...
..

::

F"I:'1'AlS

Qual'lucr dano causado ao erário público gl."raráa obrigação dc rcparar"

Gano.

I

Art. 311As sançõcs disciplinares expressas nesl~ r~gimenlo formam um rolmxalivo.
,\rt. 39 A classificação dos atos. prcvisla no Capitulo IV não exclui oulrdS dccorr~m~,
do, alo< nomlaliv(lS internos e [laTInas kgais cxistcntl."s no ordenamcnto jurídico
vlgenw.
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An. 40 O estudante benel,ciário da Assistência Estudantil qoe cometer infração
disciplinar poderá ter seu bendidolbolsa
suspenso Oll cancelado. após análise da
Comissão DiwiplinM Discente (eDD).
Art. 41 Os casos omissos serão solucionados pelo Diretor Geral do Campus, subsidiado

pela Comissão Disciplinar Dis~~Dte,
Art. 42 Este regimento cnlra cm vigor Dadata de sua publíC;lção.
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