
 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS PARA O 
CORPO DISCENTE 

 
 
 

1. DA INSTITUIÇÃO 
1.1. A Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE, mantida pela Congregação de Santa 

Dorotéia do Brasil é regida pela Legislação em vigor, por seu Regimento e por atos 
normativos internos. 

§ Único – O Regimento é um documento essencial para a administração da 
Instituição, por conter as normatizações, as atribuições de cada órgão e as informações 
fundamentais à vida acadêmica. 
1.2. A FAFIRE, coerente com sua missão de Instituição de Ensino Superior confessional 
e fiel à intuição pedagógica de Paula Frassinetti, assume como princípios norteadores: 

I. A integração Ciência e Fé; 

II. O cultivo dos valores éticos; 

III. O respeito à dignidade da pessoa e o exercício da cidadania; 

IV. O compromisso com a justiça; 

V. O serviço à Igreja e à Comunidade; 

VI. A prática do diálogo; 

VII. A equanimidade e a imparcialidade. 

1.3. A FAFIRE tem por objetivo: 

- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

- formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão de cultura, e, desse 
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

- promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 

- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente caracterização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento  de 
cada geração; 



- estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de reciprocidade; 

- promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. 

 
 

 
2. DA ADMISSÃO 

2.1. O aluno pode ingressar nos Cursos de Graduação da FAFIRE através de : 

- Vestibular  : processo seletivo planejado, coordenado e executado pela FAFIRE; 

- ENEM : aproveitamento da nota recebida no Exame Nacional do Ensino Médio; 

- Transferência : aluno egresso de Instituições de Ensino Superior nacionais ou 
estrangeiras para o mesmo curso ou curso afim, obedecendo aos critérios 
estabelecidos  pela legislação vigente e  pelo Regimento da FAFIRE; 

- Portador de Diploma : o aluno graduado que deseja realizar outro curso sem 
participar de processo seletivo, desde que exista vaga remanescente do Vestibular e 
que o curso pretendido seja afim ao curso do interessado. 

3. DA MATRÍCULA 

3.1. A matrícula, ato formal de ingresso no Curso e de vinculação à FAFIRE, realiza- 
se por período, admitindo-se a matrícula com dependência dos períodos anteriores, 
respeitados em qualquer caso, os pré-requisitos, quando houver, e o disposto no 
Regimento da Instituição. 

§ Único - A matrícula é renovada a cada período, obedecendo aos prazos 
estabelecidos no Calendário Acadêmico. 

3.2. A matrícula é feita por disciplina,  respeitada à compatibilidade de horários. 

§ 1º - Em cada período letivo o aluno regular não poderá matricular-se em um 
número inferior a 03 (três) e superior a 07 (sete) disciplinas. 

§ 2º - O aluno cuja integralização do curso ocorra nos dois últimos períodos letivos 

pode matricular-se em menos de 03 (três) ou no máximo em 08 (oito) disciplinas . 
3.3. A FAFIRE permite ao aluno matriculado o aproveitamento de estudos de 

disciplinas isoladas cursadas em outra IES, mediante autorização prévia da 
Coordenadoria do Curso, respeitando as normas estabelecidas pela IES. 

3.4. Caso o aluno não renove a matrícula ou não requeira o seu trancamento nos 
termos da legislação vigente, ele perde o direito à vaga, estando caracterizado o 
abandono de curso. 

§ Único – O aluno pode solicitar readmissão após abandono o que exige uma  
análise da Coordenadoria do Curso da viabilidade do seu retorno. 

4. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

4.1. O aluno pode solicitar o trancamento de matrícula, ficando a sua vaga garantida 
durante o período máximo de 06 (seis) semestres corridos ou com interrupção. 



§ Único – O período de trancamento pode ser suspenso antes da data prevista, caso 
o aluno assim o deseje. 

4.2. O trancamento de matricula no curso obedece aos seguintes critérios: 

- só pode ser concedido a aluno matriculado; 

- não pode ser parcial: 

- não pode exceder a seis períodos ininterruptos ou não; 

- o aluno é obrigado a um processo de adaptação, em caso de mudança 
curricular ocorrida esta durante o período do seu afastamento e que 
comprometa o desenvolvimento dos seus estudos; 

- as obrigações financeiras do aluno para com a FAFIRE são suspensas, a 
partir do mês seguinte ao vincendo; 

- o direito à reabertura de matricula é garantido, observados os incisos 
anteriores; 

- na hipótese do aluno solicitar reabertura de matrícula em tempo inferior a 
seis períodos letivos, ele tem o direito de requerer trancamento até 
completar o tempo acima especificado. 

5. DO ALUNO TRANSFERIDO 

5.1. O aluno transferido, egresso de Instituições de Ensino Superior nacionais ou 
estrangeiras está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, 
aproveitadas as disciplinas cursadas, com aprovação, na Instituição de origem. 

§ Único – O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelas 
Coordenadorias de Curso, obedecendo à legislação vigente. 

5.2. A transferência depende de vagas existentes. 

6. DO ALUNO PORTADOR DE DIPLOMA 

6.1. A FAFIRE recebe o aluno Portador de Diploma que deseja realizar outro curso, 
sem participar de novo processo seletivo, desde que haja vaga remanescente do 
Vestibular. 

§ Único – O interessado para solicitar o ingresso na IES especifica o Curso 
pretendido que deve ser afim ao Curso realizado por ele em outra Instituição de Ensino 
Superior. 

7. DO CORPO DISCENTE 

7.1. Constituem o Corpo Discente da FAFIRE os alunos regulares e os alunos não 
regulares, duas categorias que se distinguem pela natureza da matrícula a que estão 
vinculados. 

§ 1º - Aluno regular é o aluno matriculado em Curso de Graduação e Pós- 
Graduação. 

§ 2º - Aluno não regular é o aluno inscrito em Curso de Extensão ou  em  
disciplina (s) isolada (s) de qualquer Curso de Graduação ou Pós- 
Graduação oferecido pela FAFIRE. 



§ 3º - O aluno não regular, matriculado nos Cursos de Graduação, oferecidos  
pela FAFIRE, deverá estar obrigatoriamente matriculado em outra 
Instituição de Ensino, e apresentar documento hábil, autorizando cursar 
disciplina(s) isolada(s ) na FAFIRE, especificando-as. 

§ 4º -   A FAFIRE não contempla o “aluno-ouvinte”. 

8. DOS DIREITOS E DEVERES DO CORPO DISCENTE 

8.1. São direitos e deveres dos alunos : 

- frequentar as aulas e demais atividades curriculares e extracurriculares; 

- votar e ser votado, na forma do Regimento, nas eleições do Órgão de 
representação estudantil na IES; 

- observar o regime acadêmico e disciplinar e comportar-se, dentro da 
FAFIRE, de acordo com os princípios éticos condizentes; 

- zelar pelo patrimônio da FAFIRE; 

- recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos. 

8.2. O Corpo Discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, 
com Regimento próprio. 

§ 1º - A representação tem por objetivo  promover  a  cooperação  da 
comunidade acadêmica no aprimoramento da FAFIRE. 

§ 2º -   São vedadas atividades de natureza político-partidária. 

9. DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

9.1.A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre a 
frequência e o aproveitamento. 

9.2.A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos 
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

§ 1º - Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 
reprovado na disciplina, o aluno que não obtenha frequência a, no 
mínimo, 75% das aulas e demais atividades programadas. 

§ 2º - As Culminâncias Pedagógicas, duas por período letivo, visam à avaliação 
progressiva do aproveitamento do aluno e constam de diversos 
instrumentos  de verificação, previstas no plano de ensino da disciplina. 

§ 3º - É realizada uma 2ª Chamada no caso do aluno não comparecer a uma das 
Culminâncias Pedagógicas (1ª ou 2ª), devendo esta ser em forma  de 
prova escrita, abrangendo todo o conteúdo programático do período 
letivo. 

§ 4º - Fica dispensado do Exame Final o aluno que, tendo realizado duas 
Culminâncias Pedagógicas previstas para o período letivo, houver obtido 
média não inferior a sete. 

§ 5º - O aluno só se submete ao Exame Final se tiver obtido a média mínima de 
três. 



§ 6º - Fica aprovado o aluno que, após o Exame Final, atingir a média cinco. 
 
 

§ 7º -  O aluno que por meio de provas ou outros instrumentos específicos,  
desde que aplicados por uma BANCA EXAMINADORA, demonstre um 
extraordinário aproveitamento nos estudos, pode ter abreviada a duração do seu 
curso de acordo com as normas do sistema de ensino e sua regulamentação pela 
FAFIRE. 

§ 8º - O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas  
mínimas exigidas, cursa novamente a disciplina atendendo, na repetência, às mesmas 
exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas pela IES. 

§ 9º - O aluno reprovado em qualquer disciplina poderá cumpri-la em uma das 
modalidades abaixo descritas, conforme o caso, obedecidas todas as determinações  
do  Regimento e as normas regulamentares próprias expedidas pela FAFIRE: 

I. Em período letivo regular, no qual a disciplina esteja sendo oferecida, 
desde que haja compatibilidade de horário para o aluno; 

II. De forma condensada durante o período letivo ou ao seu final, desde 
que se forme turma com número mínino de alunos fixado pela FAFIRE; 

III. Como disciplina semipresencial, após aprovação pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. 

10. DO ACOMPANHAMENTO ESPECIAL 

10.1.É assegurado, aos alunos portadores de doença infecto-contagiosa ou 
impedidos, temporariamente, por alguma limitação física e às alunas gestantes, 
direito a acompanhamento especial, com dispensa de frequência regular, de 
conformidade com a legislação vigente, as normas constantes no Regimento e 
outras aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão- CEPE. 

10.2.Resguardadas as condições necessárias ao processo de aprendizagem, a 
ausência às atividades acadêmicas é compensada pela realização de trabalhos e 
exercícios domiciliares durante o acompanhamento especial, sob a orientação do 
Professor da disciplina, realizados de acordo com o plano de ensino, em cada caso, 
consoante o estado de saúde do estudante e as possibilidades da FAFIRE. 

§ Único –  Quando  a  Culminância  Pedagógica  for  realizada    através  de 
prova escrita, a sua realização, no caso do Acompanhamento 
Especial, se restringe à Área Metropolitana do Recife. 

10.3.O requerimento relativo ao acompanhamento especial, deve ter anexado o 
atestado médico. 

10.4.Não é concedido acompanhamento especial para as disciplinas práticas. 

11. DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

11.1.O Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória, desde que determinada 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais ou no Projeto Pedagógico do Curso, visando ao 
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 



curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 
trabalho. 

§ Único -  Todas   as   normas   e   regulamentos   de   Estágio    da   FAFIRE 
obedecem às determinações da legislação vigente, Lei nº 
11.788, de 25 de setembro de 2008. 

11.2.O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação 
das Diretrizes Curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do Projeto 
Pedagógico do Curso. 

11.3. Para cada aluno é obrigatória à integralização de carga horária total do estágio 
prevista no currículo do Curso, podendo-se nela incluir as horas destinadas ao 
planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades. 

11.4. Os estágios são supervisionados por profissionais legalmente habilitados, 
designados pelo Diretor, ouvida a Coordenadoria do Curso correlata ao Estágio e 
autorizados pelo responsável do local do Estágio. 

§ 1º - O Coordenador do Curso, ou professor por este designado é responsável 
pela articulação com os campos de estágio e pelos contatos necessários 
para o encaminhamento dos estagiários, acompanhando as condições de 
trabalho e a atuação do estagiário. 

§ 2º - As atribuições do supervisor são: planejamento do estágio, orientação 
paralela e avaliação das atividades do estagiário. 

§ 3º - Observadas as normas gerais do Regimento, os estágios obedecem a 
regulamentos específicos de cada Curso, elaborados pela Coordenadoria  
e aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão- CEPE 

 
 

12. DA MONITORIA 

12.1. A FAFIRE pode instituir monitor, nela admitindo aluno regular, selecionado 
pela Coordenadoria de Curso, através de processo seletivo com normas constantes em 
Edital. 

§ 1º - A monitoria não implica vinculo empregatício e é exercida sob orientação 
de um Professor, vedada a utilização de monitor para administrar aulas 
teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular de disciplina 
curricular. 

§ 2º - As funções de monitor são exercidas por alunos dos Cursos de Graduação 
que apresentem rendimento acadêmico geral comprovadamente 
satisfatório, que tenham obtido aprovação na disciplina em causa e nos 
seus pré-requisitos, e que, mediante prova de seleção específica, 
demonstrem suficiente conhecimento da disciplina, capacidade de  
auxiliar os membros do magistério superior em aulas, pesquisas e outras 
atividades técnico-didáticas. 

§ 3º - A condição de repetente incompatibiliza o aluno para o exercício das 
funções de monitor. 



§ 4º- Pelo exercício da monitoria o aluno contabilizará horas a serem  
computadas para atividades complementares na proporção das horas 
exercidas na mesma. 

 

13. DO REGIME DISCIPLINAR 

13.1.O ato de investidura em cargo ou função docente, discente, técnica ou 
administrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos 
que regem a FAFIRE, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do 
Ensino Superior, no Regimento e em Portarias baixadas pelos Órgãos competentes  
e autoridades que deles emanam. 

13.2. Constitui infração disciplinar, punível na forma do Regimento, o 
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

§ 1º - Na aplicação das sanções disciplinares é considerada a gravidade da 
infração, à vista dos seguintes elementos: 

a) Primariedade do infrator; 

b) Dolo ou culpa; 

c) Valor do bem moral, cultural ou material atingido; 

d) Grau da autoridade ofendida. 

§ 2º - A aplicação da sanção a docente, discente, técnico ou administrativo que 
implica afastamento temporário ou definitivo das atividades é precedida 
de inquérito administrativo, mandado instaurar pelo Diretor. 

§ 3º - Ao acusado é sempre assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, garantindo o respeito à dignidade da pessoa humana. 

§ 4º - Em caso de dano material ao patrimônio da FAFIRE, além da sanção 
disciplinar aplicável, o infrator está obrigado ao ressarcimento. 

14. DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

14.1. Os alunos estão sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I. Advertência oral e sigilosa, por: 

a) Desrespeito ao Diretor, ao Corpo Técnico-Administrativo, aos Docentes  
e Discentes; 

b) Desobediência às determinações da Direção, das  Diretorias-Adjuntas, 
das Coordenadorias de Curso e do Corpo Docente; 

c) Danos ao patrimônio da FAFIRE. 

II. Repreensão, por reincidência nas faltas previstas no item I, após 
advertência oral e sigilosa. 

III. Suspensão por reincidência nas faltas previstas no item I, após 
repreensão. 

IV. Desligamento por: 



a) Injúria ou agressão a Direção, as Diretorias- Adjuntas, as Coordenadorias 
de Curso, aos Corpos Docente e Técnico-Administrativo; 

b) Ofensa ou agressão a um colega; 

c) Atos desonestos, incompatíveis com a dignidade da Instituição; 

d) Improbidade na execução dos trabalhos acadêmicos; 

e) Reincidência nas faltas do item I, após suspensão. 

§ 1º -   São competentes para a aplicação das sanções: 

I. De advertência, as Diretorias-Adjuntas ou Coordenadorias de Curso; 

II. De repreensão e suspensão, a Direção; 

III. De desligamento, a Direção, após decisão da Congregação. 

§ 2º - À aplicação da sanção de advertência, repreensão e suspensão até 15 
(quinze) dias, cabe recurso diretamente à Congregação. 

14.2.O registro da sanção aplicada é feito em documento próprio, não constando do 
histórico acadêmico do aluno. 

§ Único – É cancelado o registro das sanções de advertência e de   repreensão, se, 
no prazo de um ano de sua aplicação, o aluno não incorrer em reincidência. 


