
    

  

REGULAMENTO Nº 002, DE 05/07/2019.   

  

DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE DA FACELI, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

  

A Diretora Acadêmica da Faculdade de Ensino Superior de Linhares - Faceli, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 19, de 02 de janeiro de 

2017 e pelo artigo 12, inciso XXI, do Regimento Geral da Faculdade:  

  

RESOLVE  

  

  

CAPÍTULO I 

 

DA FINALIDADE E APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

DISCENTE 

  

  

Art. 1º. O processo administrativo disciplinar discente é o instrumento que se destina a 

apuração de infrações disciplinares cometidas por estudantes da Faceli, com vistas à 

manutenção da ordem, o respeito à lei e ao Regimento Geral da faculdade. 

 

Art. 2º O presente Regulamento aplica-se ao corpo discente da Faceli quanto aos fatos 

ocorridos: 

a) nas dependências da Faceli; 

b) fora das dependências do Faceli, quando em atividades acadêmicas; 

c) nos ambientes virtuais, quando envolver a Faceli e/ou a Comunidade acadêmica. 

 

 

CAPÍTULO II  

  

DAS COMUNICAÇÕES DE ATO INDISCIPLINAR E DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DISCENTE 

 

Art. 3º O processo administrativo disciplinar será instaurado por meio de portaria do Diretor 

Acadêmico, de ofício ou mediante a apresentação de comunicação acerca de ato considerado 

indisciplinar pelo Regimento Geral. 

 

Art. 4º É dever de todos os membros do corpo discente, docente e técnico-administrativo, a 

comunicação acerca de ato indisciplinar de que tome conhecimento. 

 



Art. 5º A comunicação deverá ser apresentada por escrito, na forma impressa ou digital (e-

mail), endereçada diretamente à Direção Acadêmica ou à Ouvidoria da Faceli, por meio do 

endereço ouvidoria@faceli.edu.br, e deverá conter: 

 

I - descrição do fato; 

II - dia, hora e local; 

III - possível autor do fato e demais envolvidos, e 

IV - possíveis provas. 

 

§ 1º. Independentemente da forma adotada, a comunicação do ato indisciplinar deverá instruir 

os autos do processo administrativo, caso instaurado. 

 

§ 2º. O prazo máximo para apresentação da comunicação de que trata este artigo é de 30 

(trinta) dias, contados a partir da ciência do ato indisciplinar. 

 

Art. 6º Não será instaurado processo administrativo disciplinar caso a comunicação não 

contenha os elementos descritos no art. 5º, ou se o fato narrado não constituir infração 

disciplinar. O Diretor Acadêmico poderá, contudo, determinar a abertura de sindicância 

investigativa caso o comunicante deixe de indicar, por desconhecimento, o autor do fato. 

 

    

  

CAPÍTULO III  

 

 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

Art. 7º O processo administrativo disciplinar será conduzido por Comissão Disciplinar, 

nomeada por portaria, em caráter permanente ou especial, sendo composta por, no mínimo, 

03 (três) servidores efetivos da Fundação Faceli. 

 

Art. 8º Fica impedido de atuar no processo administrativo disciplinar todo aquele que: 

 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

II - tenha participado ou venha a participar como comunicante, testemunha, perito ou 

representante no processo; 

III - seja cônjuge ou companheiro do acusado, ou que com ele tenha parentesco, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, ou que seja seu amigo íntimo ou inimigo 

capital; 

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o acusado, ou com seu cônjuge ou 

companheiro. 

 

Art. 9º Todo aquele que incorrer em impedimento deve comunicar o fato ao Diretor 

Acadêmico, abstendo-se de atuar no processo. 

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar sobre o impedimento constitui infração 

disciplinar. 

 

Art. 10 O Processo administrativo disciplinar buscará a comprovação da existência de fatos 

e/ou de seus autores, bem como do grau de responsabilidade na prática da infração. 

 

§ 1°. Será assegurado ao acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
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§ 2°. Excepcionalmente, quando for imperioso para preservar o patrimônio material ou moral 

da Faceli ou de membro da comunidade acadêmica, o Diretor Acadêmico poderá determinar 

o afastamento preventivo do acusado, pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, aplicando-

lhe o Regime Especial, previsto no Regulamento nº 001/2018, sem que prejuízo acadêmico 

lhe advenha de tal medida. 

 

Art. 11 A Comissão notificará pessoalmente o discente acusado acerca da instauração do 

processo administrativo disciplinar, dando-lhe ciência dos fatos a ele imputados, e indicando 

dia, horário e local para ser ouvido.  

 

§ 1º. Sendo impossível notificar o acusado pessoalmente, a Comissão enviará a notificação 

por via postal, para o endereço registrado em seu cadastro na Secretaria Acadêmica, bem 

como por outros meios legalmente reconhecidos, conferindo-lhe prazo para comparecimento, 

que não será inferior a 5 (cinco) dias, nem superior a 10 (dez) dias. 

 

§ 2°. O não comparecimento do discente acusado no prazo previsto na notificação justifica o 

prosseguimento do processo à sua revelia. 

 

§ 3º. Sempre que qualquer dos discentes acusados for menor de 18 anos, os pais ou 

responsáveis legais devem ser obrigatoriamente notificados. 

 

§ 4º. No caso de recusa do discente acusado em receber qualquer comunicação do processo 

administrativo disciplinar, ou de apor sua ciência no processo, o servidor responsável 

certificará tal fato nos autos, acompanhado, sempre que possível, de 02 (dois) outros 

servidores, que também aporão suas assinaturas na certidão. 

 

Art. 12 A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 

assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato. 

 

Parágrafo único. As reuniões e as audiências da Comissão terão caráter reservado. 

 

Art. 13 Ouvido o discente acusado, a Comissão conceder-lhe-á prazo de 05 (cinco) dias para 

que especifique, nos autos do processo, as provas que pretende produzir, podendo indicar 

até 5 (cinco) testemunhas.  

 

§ 1º. As testemunhas que pertencerem ao corpo discente, docente ou técnico-administrativo 

da Faceli serão notificadas, na forma do artigo 11, a comparecer na data, horário e local 

definidos pela Comissão;  

 

§ 2º. A ausência injustificada das testemunhas qualificadas no parágrafo anterior constitui 

infração disciplinar, punível na forma da lei ou do Regimento Geral da Faceli, conforme o caso; 

 

§ 3º. As demais testemunhas arroladas pelo discente acusado deverão comparecer 

independentemente de notificação, ficando o acusado encarregado de conduzi-las na data, 

horário e local definidos. 

 

Art. 14 Na fase de instrução, a Comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 

investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, de modo a permitir a 

completa elucidação dos fatos. 

 

 



Parágrafo único. Os depoimentos serão prestados oralmente e reduzidos a termo.  

 

Art. 15 Ao final da instrução processual, a Comissão reunir-se-á para tipificar a exata infração 

cometida e, se for o caso, formular a indiciação do discente, com especificação dos fatos a 

ele imputados e das respectivas provas produzidas. 

 

Parágrafo Único. O discente indiciado será notificado pela Comissão para apresentar defesa 

escrita no prazo de 10 (dez) dias.  

 

Art. 16 Transcorrido o prazo do artigo anterior, a Comissão apreciará todos os documentos 

dos autos e elaborará relatório, remetendo o processo administrativo disciplinar ao Diretor 

Acadêmico. 

 

§ 1º. O relatório resumirá as peças principais e mencionará as provas em que se baseou a 

Comissão, contendo parecer final quanto à inocência ou à responsabilidade do discente. 

 

§ 2º. Caso opine pela responsabilidade do discente, a Comissão indicará o ato indisciplinar 

praticado, devendo ainda propor o tempo de seu afastamento, na hipótese de aplicação de 

pena de suspensão, o qual não será inferior a 05 (cinco) nem superior a 30 (trinta) dias. 

 

Art. 17 O Diretor Acadêmico proferirá a sua decisão, podendo, motivadamente, agravar a 

penalidade proposta pela Comissão, abrandá-la ou decidir pela inocência do discente, caso 

em que determinará o arquivamento do feito.  

 

Parágrafo único. Em se tratando de pena de suspensão, será especificado o exato período 

de afastamento do discente.  

 

Art. 18 Das decisões finais do Diretor Acadêmico, caberá recurso, por parte do discente, do 

denunciante ou de terceiro interessado, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da 

decisão.  

 

§ 1º. O recurso será recebido com efeito suspensivo.  

 

§ 2º. Entende-se por terceiro interessado, qualquer pessoa que demonstre interesse no 

deslinde do feito. 

 

Art. 19 O recurso será dirigido ao Diretor Acadêmico, o qual, se não reconsiderar sua decisão 

no prazo de 05 (cinco) dias, o encaminhará ao Conselho Superior da Faceli (Consup), para 

julgamento em segunda e última instância.  

 

Art. 20 O prazo máximo para conclusão do processo administrativo disciplinar discente é de 

180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua instauração pela autoridade competente. 

 

Art. 21 A aplicação da sanção disciplinar não exclui a responsabilidade civil ou penal, caso 

existam. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV  

  

    DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 22 Serão aplicadas, subsidiariamente a este Regulamento, as normas atinentes ao 

regime disciplinar dos servidores da Fundação Faceli, no que couber. 

 

Art. 23 Todas as sanções disciplinares aplicadas ao discente serão registradas em sua Ficha 

do Aluno. 

 

Art. 24 No caso de aplicação de penalidade a discente menor de idade, a obrigação de reparar 

o dano, se houver, será estendida ao responsável/representante legal. 

 

Art. 25 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção Acadêmica da 

Faceli.   

  

Parágrafo único. A Direção Acadêmica da Faceli deverá comunicar ao Conselho Superior da 

Faceli - Consup a respeito da resolução dos casos omissos neste regulamento na sua reunião 

ordinária ou extraordinária mais próxima, de modo a se poder avaliar a eventual necessidade 

de reforma deste Regulamento.  

 

Art. 26. Este Regulamento foi aprovado na reunião do Conselho Superior - Consup realizada 

no dia 04/07/2019 e entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

  

Linhares, ES 05 de julho de 2019.  

   

Original assinado 

Prof. Esp. Renata Alves Batista Basso 

Diretora Acadêmica da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior de Linhares - 

Faceli 


