
 
 

 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS PARA O 
CORPO DOCENTE 

 
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 CARREIRA DOCENTE 

2.1. A admissão ao exercício do Magistério na FAFIRE se faz por uma seleção interna 
ou externa , conforme consta em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

2.2. O Professor é contratado obedecendo aos critérios previstos nas Politicas de 
Gestão de Corpo Docente da FAFIRE bem como a legislação trabalhista. 

2.3. O Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Corpo Docente da FAFIRE visa a 
proporcionar as condições que possibilitem o crescimento e o desenvolvimento 
contínuo do professorado. 

§ Único - Integram o Grupo Ocupacional de Magistério Superior, os seguintes 
Cargos: 

I. Professor Doutor; 

II. Professor Mestre; 

III. Professor Especialista. 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR 

I. Assumir o compromisso com a proposta educacional da FAFIRE; 

II. Elaborar para cada período letivo, o plano de ensino de sua disciplina, 
seguindo as normas estabelecidas pela IES , observando a proposta 
pedagógica do Curso e submetendo-o à aprovação da respectiva 
Coordenadoria ; 

III. Ministrar a sua disciplina, cumprindo integralmente o programa e a carga 
horária; 

IV. Adequar sua metodologia de trabalho ao Projeto Pedagógico do Curso – 
PPC ; 

V. Preencher as cadernetas com o registro das aulas e atividades e a 
frequência dos alunos, de acordo com as normas institucionais; 

VI. Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento dos 
alunos (processo contínuo) e atribuir-lhes o julgamento através de  
nota; 

VII. Entregar os resultados das avaliações do aproveitamento acadêmico 
nos prazos fixados no Calendário Acadêmico; 

VIII. Realizar a revisão da avaliação quando solicitada pelo aluno, 
respeitando o prazo estabelecido para a retificação; 

IX. Elaborar projetos de pesquisa e executá-los após aprovação pelo Conselho 

de Ensino , Pesquisa e Extensão – CEPE; 

X. Representar sua categoria em órgãos colegiados, quando indicado; 



XI. Participar das reuniões, das jornadas pedagógicas , dos eventos e dos 
trabalhos dos órgãos colegiados a que pertence e de comissões para as 
quais for designado; 



XII. Oferecer, quando possível, Cursos de atualização científica, de 
aperfeiçoamento profissional, de ampliação cultural e de formação 
universitária, seguindo as normas estabelecidas pela Diretoria-Adjunta 
de Graduação ; 

XIII. Observar o regime acadêmico disciplinar da FAFIRE; 

XIV. Prolongar o período letivo, se necessário, para reposição das aulas, 
cumprindo o estabelecido no programa da sua disciplina ; 

XIV. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas . 

4. DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

4.1. A verificação do rendimento acadêmico é feito por semestre, considerando, 
também,   a frequência do aluno. 

4.2. Para cada disciplina são registradas as avaliações correspondentes às 
Culminâncias Pedagógicas (1ª e 2ª), sendo permitida uma 2ª Chamada para o aluno 
que faltou  a uma delas. 

§ Único – Essas avaliações podem ser feitas através de instrumentos diversos , a 
critério do professor , respeitando a proposta da disciplina. 

4.3. A 2ª Chamada e o Exame Final devem constar de uma prova escrita, 
abrangendo todo o conteúdo programático do período letivo. 

§ Único - Não  é  permitida  a  realização  de  2ª  chamada  do Exame Final, 
ressalvados os casos excepcionais que serão julgados pelo CEPE. 

4.4. O aluno tem direito de solicitar revisão da nota atribuída às verificações de 
aproveitamento, quando requerida no prazo estipulado no Calendário Acadêmico. 

4.5. O aluno reprovado por não ter alcançado a nota mínima exigida ou a  
frequência de 75%, cursará novamente a disciplina atendendo, na repetência, às 
mesmas exigências. 

5. DA RETIFICAÇÃO DE NOTAS E/OU FALTAS 

5.1. Quando houver erro de aposição de nota e/ou falta, o boletim de retificação 
deve ser utilizado pelo professor, respeitando os prazos estabelecidos pela Instituição. 

5.2. O boletim de retificação de notas e/ou faltas é de uso exclusivo do professor 
responsável pela disciplina. 

§ Único – O boletim está à disposição do professor na Secretaria da Graduação. 

6. DA REPOSIÇÃO DAS AULAS 

6.1. Caso o professor se ausente e não complete a carga horária, ele deve marcar a 
reposição da aula, combinando com os alunos e comunicando à Coordenadoria do 
Curso o dia e a hora da aula a repor. 

§ Único – A reposição deve ser registrada na caderneta. 

7. DO ACOMPANHAMENTO ESPECIAL 

7.1 .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. 

7.2 .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. 

§ 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. 

7.3 .O requerimento do aluno relativo ao acompanhamento especial, deve ter 
anexado o atestado médico. 

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

8. DAS BANCAS 

8.1. É direito do aluno, não satisfeito com a revisão feita pelo professor, solicitar 
uma BANCA ESPECIAL composta de 03 (três) professores para analisar o resultado da 
avaliação e ratificar ou retificar a nota dada. 

8.2. O aluno pode solicitar uma BANCA EXAMINADORA com o objetivo de avaliá-lo 

quanto à viabilidade de dispensar disciplina (s) pelo direito de abreviar o seu curso por 

apresentar extraordinário aproveitamento nos estudos, de acordo com o artigo nº 47 § 

2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 20 de dezembro de 1996. 

§ Único - A Banca é composta por 03 (três) professores, sendo 02 (dois) do Quadro de 

Docentes da FAFIRE e 01 (um) professor convidado de outra instituição para aplicar avaliações 

orais e escritas sobre o (s) programa(s) da(s) disciplina (s). 

9. DAS FÉRIAS DO PROFESSOR 
 

9.1. O professor tem direito ao gozo de 30 (trinta) dias de férias. 
 

§ 1º - A FAFIRE reserva o período de JANEIRO para que as férias sejam gozadas. 
 

§ 2º - O mês de JULHO é considerado recesso escolar, podendo o professor ser 

convocado para  trabalhar, caso haja necessidade. 
 

10. DO REGIME DISCIPLINAR 
 

10.1.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. 

10.2. 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. 

11. DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

11.1. Os membros do Corpo Docente são passíveis das seguintes penas disciplinares: 

I. Advertência; 

II. Rescisão do contrato de trabalho. 

§ 1º - As sanções são aplicadas de acordo com a gravidade das faltas, levando  
em consideração antecedentes do Professor. 

§ 2º - A sanção de advertência é da competência da Direção, enquanto que a 
rescisão do contrato de trabalho é da competência do Diretor, ouvido o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE. 

11.2. Incorrerá nas sanções do artigo anterior o docente que: 

a) Não apresentar uma prática pedagógica condizente com os princípios 
norteadores assumidos pela Instituição e os objetivos estabelecidos no 
art. 3º do Regimento; 

b) Não apresentar, no prazo estipulado, o programa de disciplina a seu 
cargo e as notas de aproveitamento; 

c) Abandonar suas funções por trinta (30) dias, sem prévia licença; 

d) Deixar de comparecer, sem justificação, a 25% das aulas e avaliações ou 
não ministrar, pelo menos 3/4 do programa sob sua responsabilidade; 

e) Faltar com o devido respeito ao Diretor, ao Corpo Técnico- 
Administrativo, aos docentes e discentes; 

f) Servir-se do magistério para fazer propaganda política ou partidária de 
qualquer natureza; 

g) Infringir qualquer outra disposição explícita no Regimento. 

§ Único – Os casos especiais são apreciados e decididos pela Direção. 

11.3. Considera-se abandono de serviço, a interrupção do seu exercício por trinta (30) 
dias consecutivos, sem licença regulamentar ou sem assentimento do Diretor. 

12. DOS RECURSOS 



12.1. Caberá pedido de reconsideração das decisões de autoridades ou órgão da 
FAFIRE para a própria autoridade ou órgão, ou interposição de recurso para a 
instância imediatamente superior, pela forma a seguir: 

I. De atos de Professor, em matéria didático-científica, para o Colegiado do 
próprio Curso, e em matéria disciplinar para a Diretoria Adjunta de 
Graduação; 

II. De atos do Diretor ou de decisões do Colegiado de Curso para a 
Congregação. 

12.2.O pedido de reconsideração ou o recurso é para o órgão ou autoridade recorrida, 
no prazo de cinco dias, contados da data da ciência do interessado da decisão, 
excluindo-se o dia da ciência e incluindo o do vencimento. 

12.3. Interposto o recurso, é, no prazo de 72 horas, aberta vista ao recorrido, pelo  
prazo de dez dias, para apresentar suas razões, podendo ser anexados documentos. 

12.4. Apresentadas as razões, deverá o recurso ser encaminhado à instância superior, 
no prazo de 72 horas, caso a autoridade ou órgão que tomou a deliberação ou praticou 
o ato não o tenha reformulado. 

12.5. Recebido, uma vez, o recurso na instância superior, caso se trate de colegiado, é 
este, distribuído a um relator, a fim, no prazo de 72 horas, emitir um parecer. 

12.6. Encaminhado o parecer, o recurso deverá ser submetido a julgamento, na 
primeira reunião do Colegiado. 

12.7. Após julgamento do recurso, o processo deverá ser devolvido à autoridade ou 
órgão recorrido a fim de cumprir a decisão prolatada, 


