
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 
DO ALUNO 



 
 

 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste manual é compartilhar informações à comunidade acadêmica, com a finalidade de proporcionar a todos um 
melhor aproveitamento da vida universitária e o entrosamento entre o corpo docente, discente e administrativo da 
Faculdade. 

Contém informações gerais, normas acadêmicas e o Calendário Escolar da Facunicamps Goiânia. As normas que constam 
neste manual devem ser seguidas para o bom andamento dos cursos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

Com o objetivo de atender melhor os acadêmicos, a FacUnicamps Goiânia disponibiliza sua página da Internet: 
www.facunicampsgoiania.com.br, onde o estudante obtém informações sobre a vida acadêmica, consulta de notas, faltas e 

outras informações inerentes ao curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

A FACUNICAMPS GOIÂNIA é constituída pelos seguintes órgãos: 

I. De Deliberação Superior: 
Conselho Superior: órgão superior de deliberação, normatização e consultivo em matérias de planejamento 
administrativo, didático-científico e disciplinar. 

II. De Administração Superior: 
Diretorias: são órgãos executivos superiores de suporte às ações da Faculdade. 

III. De Deliberação Acadêmica: Coordenação Geral: órgão de deliberação, avaliação, didático-pedagógica dos cursos, 
planejamento didático-científico e administrativo. 
Colegiados de Curso: órgãos de avaliação e planejamento didático-científico e disciplinar. 

IV. De Administração Acadêmica: Coordenação  de Curso: são órgãos executivos de direção e fiscalização das atividades 
do curso. 
Coordenadorias: são órgãos de assessoramento na organização administrativa e didático-pedagógica dos cursos. 

 

COORDENAÇÃO 

A Coordenação é o elo entre o estudante, a faculdade e os professores. São os Coordenadores quem organizam os horários 
de aulas, ajustando o professor ideal à disciplina; acompanham os assuntos relativos ao curso, visando o bom desempenho 
tanto do corpo docente quanto discente, além de buscar os melhores resultados no processo ensino-aprendizagem. 

  

GRADUAÇÃO  

O primeiro degrau para a formação em nível superior é a graduação, onde o acadêmico obtém o título de bacharel, 
licenciado e tecnólogo. 
Os cursos superiores de tecnologia, ou de menor duração, são voltados diretamente para o mercado profissional, visando 
uma formação rápida e eficiente.  

 

PÓS-GRADUAÇÃO  

Pós-Graduação é todo curso lato-senso ou strictu senso feito após a graduação e que visa à formação de docentes, a 
pesquisa ou a especialidade em uma determinada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MATRÍCULA 

Os cursos da FacUnicamps Goiânia são oferecidos em regime semestral, com períodos letivos semestrais, e as matrículas 
são realizadas por blocos de disciplinas, conforme o Regimento da Instituição e exigem a documentação legalmente 
instituída a saber: 

 2 Fotos 3x4 recentes 
 Cópia da carteira de identidade - autenticada 
 Cópia do CPF - autenticado 
 Cópia do Título de Eleitor – autenticado 
 Certidão de nascimento ou casamento- autenticado 
 Comprovante de Endereço (água, luz ou telefone) 
 Carteira de Reservista - autenticado 
 Certificado do Ensino Médio (2º grau) - autenticado 
 Histórico do Ensino Médio (2º grau) – autenticado 

A matrícula é renovada a cada semestre letivo e somente será efetivada com a entrega do contrato de prestação de serviços 
educacionais, devidamente preenchido e assinado pelo aluno, e pelo pai (ou responsável) se o aluno for menor de 21 anos, 
acompanhado do comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade e do comprovante de quitação dos 
pagamentos anteriores. Não será renovada a matrícula daquele que tiver débito junto à tesouraria, secretaria ou biblioteca. 

SE PORTADOR DE CURSO SUPERIOR 

Os portadores de diploma de curso superior reconhecido, registrado no órgão competente, podem matricular-se em qualquer 
curso de graduação,  desde que haja vagas. 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 O acadêmico que não efetivar, no início de cada semestre, a renovação da matrícula, dentro do prazo, constituirá abandono 
do curso. O não trancamento da matrícula implica em constituição de dívida.  O cancelamento poderá ser solicitado junto à 
secretaria, desde que quitadas as mensalidades vencidas. Neste último caso é vedada a expedição de guia de 
transferência. 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

Caso o aluno seja de transferência ou tido sua matricula trancada e queira retornar, seu histórico será avaliado pelo 
Coordenador do curso, o qual poderá, conforme a grade inseri-lo em um período anterior ao que cursava. O Coordenador 
poderá fazer o aproveitamento de disciplinas cursadas anteriormente no mesmo curso ou em outro, desce que a ementa e a 
carga horária sejam compatíveis. A carga horária mínima para aproveitamento de uma disciplina é de 75%. Após ciência o 
aluno deverá assinar a documentação na Secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECRETARIA 

A Secretaria está à disposição para atender os alunos e professores quanto a atestados, históricos, declarações e outras 
solicitações. A solicitação de documentos requer  o prazo mínimo de três dias úteis, portanto, devem ser solicitados com 
antecedência. 

SOLICITAÇÕES E REQUERIMENTOS REALIZADOS NÀ COORDENAÇÃO E  SECRETARIA 

Expedição de Documentos 

A expedição de documentos pela Secretaria será feita no prazo de até 15 (quinze) dias úteis. 

Alterações Cadastrais 

O acadêmico deve informar à Secretaria quanto houver mudança de endereço, telefone, e-mail ou qualquer outra 
informação. 

Solicitações de Vaga pelo ENEM. 

Procedimentos: O candidato à vaga deve providenciar as copias dos seguintes documentos: 

 Boletim do ENEM (Com média superior a 4,0 pontos, é valido somente os dois últimos ENEM realizados). 
 Histórico escolar do ensino médio - autenticado 
 RG, CPF, TE, certidão de nascimento ou casamento - autenticados 
 Certificado Militar (para o sexo masculino) - - autenticado 
 Comprovante de endereço 
 1 foto ¾ 

Solicitações de Vaga como Portador de diplomas 

Procedimentos: O candidato à vaga deve providenciar as cópias dos seguintes documentos: 

  Diploma de conclusão do ensino superior - autenticado 
 Histórico do ensino superior - autenticado 
 Diploma do ensino médio - autenticado 
 Histórico do ensino médio - autenticado 
 RG, CPF, TE, Certidão de nascimento ou casamento - autenticado 
 Certificado Militar (para o sexo masculino) - autenticado 
 Comprovante de endereço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aproveitamento de créditos ou disciplinas 

Procedimentos: Este serviço é oferecido para alunos que já tenham cursado a disciplina solicitada em outra faculdade ou em 
outro curso ofertado pela FacUnicamps Goiânia. O aluno deve apresentar a cópia do conteúdo da disciplina cursada e o 
histórico da faculdade de origem. Mediante a estes documentos o aluno preenche o requerimento de aproveitamento da 
disciplina que esta disponível nas coordenações de cursos. 

Licença Maternidade 

Procedimentos: A aluna ou seu responsável legal deve vir até a coordenação do cursos munida de cópia de atestado 
médico, preencher o requerimento. A aluna terá acompanhamento de noventa dias após o preenchimento do requerimento. 

2ª Chamada de Avaliação 

Procedimentos: Este serviço é oferecido a aqueles que por algum motivo perderam as avaliações marcadas pela 
coordenação pedagógica. 

A solicitação deve ser realizada na coordenação, conforme prazo em calendário acadêmico.  

Transferência de turno 

Procedimentos: O aluno(a) deve preencher o requerimento do seu pedido, de transferência de turno, na coordenação, que 
irá analisar seu pedido, que deferido deverá  seguir a secretaria para pagamento da taxa. 

Cópia de contrato 

Procedimentos: Este serviço é oferecido gratuitamente ao aluno, após ter efetuado a matrícula o aluno preenche o 
requerimento, e em três dias úteis após o seu requerimento o aluno pode vir até a secretaria para pegar a cópia do contrato 
devidamente assinado por ele e pelo representante da IES. 

Declarações: (de vinculo, de avaliação do vestibular, decreto de autorização de curso, sub judice e outros). 

Procedimentos: O aluno deve vir até a secretaria preencher o requerimento, solicitando o tipo de declaração que ele quer, o 
prazo da entrega deste documento é de três dias úteis após o pagamento do requerimento. 

Confirmação de Matrícula 

  Procedimentos: Este documento é gratuito ao aluno. 

Histórico Escolar 

Procedimentos: O aluno deve preencher seu pedido no requerimento, o prazo de entrega é de três dias úteis. 

Conteúdos Programáticos 

Procedimentos: O aluno deve preencher seu pedido no requerimento, o prazo de entrega é de três dias úteis. 

Transferência de Faculdade (De outra faculdade para FACUNICAMPS GOIÂNIA). 

Procedimento: O candidato a vaga, deve vir até a secretaria, preencher o requerimento de solicitação de vaga, é necessário 
que o candidato tenha em mãos as copias dos seguintes documentos: Declaração de vinculo e histórico escolar da  origem 

Mudança interna de Cursos 

O acadêmico poderá fazer reopção de curso e, para isso, deve fazer requerimento próprio junto à coordenação e depois de 
autorizado, protocolar na Secretaria. Caso o acadêmico queira fazer dois cursos ao mesmo tempo, poderá fazê-lo em 
horários diferentes e seguindo os mesmos trâmites de um único curso. 

 



 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO  

O acadêmico da FacUnicamps Goiânia, é identificado por seu número de matrícula. Poderão frequentar as aulas somente 
os alunos regularmente matriculados e que estejam de posse de sua identidade estudantil (carteirinha).  

HORÁRIO DAS AULAS 

Uma virtude do bom aluno é a pontualidade. É importante que o acadêmico chegue antes de começar a aula e somente se 
ausente após o término da mesma. Essa é uma prática importante para garantir a compreensão dos conteúdos. A 
assiduidade (não faltar) também é importante, para garantir a continuidade da aprendizagem. 

Os horários das aulas/atividades (além de TCC e aulas práticas. Estágios podem ter horário diferenciado) podem ser 
distribuídos nos seguintes horários: 

 Matutino: 08:00 e 11:00 
 Noturno: 18:50 e 21:50 
 Sábados: 08:00 e 11:00 

NOTAS E FALTAS 

Tanto as notas quanto as faltas serão informadas pelo sistema pelo professor. O sistema oferece acesso via internet.  O 
aluno deve ser responsável pelo controle de suas notas e faltas. O aluno só terá computada sua presença se tiver 
frequentado ou participado da aula em sua totalidade. O aluno deverá ter no mínimo 75% de presença para ser avaliado nas 
provas finais, bem como para ser aprovado no semestre. 

O aluno que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) estará aprovado. Caso contrário o aluno esta 
reprovado. 
Os resultados das avaliações bimestrais terão pesos distintos, sendo que a  avaliação do 1º bimestre (N1) terá peso 1 (N1 x 
1) e a avaliação do 2º bimestre (N2) terá peso 2 (N2 x 2). O resultado final será alcançado pela equação N1(peso 1) somado 
a N2 (peso 2) dividido por 3 (N1 + N2 / 3).  

Sendo assim o Aluno não alcançar a média e frequência mínima, está reprovado. 

REGIME DE DEPENDÊNCIA  

O aluno avaliação do em um período letivo poderá matricular-se no período subsequente e cursar as disciplinas pendentes 
em regime de dependência. 

O aluno reavaliação do deverá adequar-se ao currículo vigente para a turma na qual estiver ingressando.  

ASSUNTOS FINANCEIROS 

Os assuntos de caráter financeiro deverão ser tratados exclusivamente junto à Tesouraria. 

Pagamento das Mensalidades 

O pagamento das mensalidades deverá ser efetuado por meio da 1ª via do carnê, até o dia 10 de cada mês, em qualquer 
agência bancária; após o vencimento, deverá ser efetuado somente nas agências do banco emitente indicado no carnê. Se 
estiver atrasado, deverá solicitar uma segunda via, com os devidos ajustes. Qualquer dúvida ou alteração no carnê, o aluno 
deve procurar a tesouraria. 

Recibo para a empresa 

O aluno que necessitar de recibo para a empresa que custeia sua faculdade com fins de dedução em imposto de renda, 
deverá apresentar o recibo da mensalidade paga e uma carta da empresa, em papel timbrado, informando que esta restitui 
os seus pagamentos. A carta da empresa deverá ser entregue todos os meses na Tesouraria. 



 
 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES e Bolsa da Universitária - OVG 

O Fundo de Financiamento ao Estudo do Ensino Superior - FIES foi criado pelo Governo Federal para financiar os estudos 
de alunos.  

Informações a respeito poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento do FIES, que  
esta instalada nas dependências da faculdade ou via Internet, no site www.mec.gov.br. 

Importante: As inscrições são feitas somente via Internet. 

A Bolsa Universitária da OVG representa a oportunidade de realização de um curso superior para estudantes 
que não têm condições de arcar com as mensalidades em instituições privadas de ensino superior em Goiás. 

A Bolsa Universitária é compatível com sistemas de créditos, como o FIES. A seleção de novos beneficiários 
acontece semestralmente. 

O universitário interessado deve fazer a inscrição no período estabelecido, observando Edital disponível no site 
www.ovg.org.br, preenchendo o formulário próprio e apresentando todos os documentos exigidos. 

Caso o aluno ter obtido bolsa de estudo concedida pela FACUNICAMPS GOIÂNIA  e venha a ser beneficiado pelo programa 
de Financiamento Estudantil e/ou Bolsa Universitária, o beneficio concedido pela faculdade será cancelado 
automaticamente. 

CALENDÁRIO E PRAZOS 

Alunos e professores devem cumprir rigorosamente os prazos estipulados no calendário acadêmico. No calendário esta 
previsto, para cada semestre letivo, 20 (vinte) semanas efetivas de aulas, já descontados os feriados e recessos, perfazendo 
o total obrigatório de 200 dias letivos anuais. Os dias reservados para Movimento Cultural e Cientifico – MOVACC, Exame 
de Suficiência Acadêmica – ESA e Semana de realização de provas são dias letivos e não poderá haver outras atividades 
regulares de integralização curricular (aulas, trabalhos, visitas técnicas e outras atividades) nos cursos de graduação da 
FacUnicamps Goiânia. 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE 

Cada turma elegerá um representante de sala, e um vice-representante. O representante de sala e sua equipe serão os 
porta-vozes dos alunos junto à Coordenação.  

A eleição deverá ser feita com a presença de um professor ou coordenador de curso, registrado em ata, assinado por todos 
os presentes e entregue à Coordenação. 

As Comissões de formatura podem ser constituídas por alunos, que assumem total responsabilidade pelos seus atos, as 
mesmas podem utilizar os espaços da faculdade para reuniões, apenas com a autorização a coordenação e mesmo assim 
em horários que não sejam destinados as aulas. 

PLANOS DE CURSO 

O plano de curso é um instrumento de trabalho que possui o objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os 
procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, ele  será apresentado aos alunos, na 
primeira semana de aula.  

 

 

 



 
 

BIBLIOTECA 

A biblioteca da Facunicamps Goiânia oferece um amplo acervo de obras atualizadas, tanto livros quanto periódicos. 
Também está disponível o jornal do dia. O acadêmico também poderá ter acesso a livros e periódicos pela internet, por meio 
da biblioteca virtual. 

A biblioteca da Facunicamps Goiânia possui regulamento próprio disponibilizado como parte integrante do acervo da mesma para 
consulta pelos usuários. 

SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS 

Preparadas para receber bem os acadêmicos, tanto as salas de aulas, quanto os laboratórios são climatizados e permitem o 
desenvolvimento de atividades ao longo do período letivo. O aluno somente poderá assistir aulas na turma em que estiver 
cadastrado. Caso faça o contrário será responsável pelas faltas. 

Os alunos somente poderão frequentar os laboratórios com a presença do professor responsável ou monitor de laboratório. 
Durante o horário de aulas, não é permitida a permanência de alunos nos corredores.  

É totalmente vedado a produção de imagens nos laboratórios, bem como sua divulgação. 

Cada laboratório tem regulamento próprio, onde estão definidos os EPI’s necessários bem como demais  procedimentos.  

PALESTRAS E VISITAS TÉCNICAS 

A Facunicamps Goiânia possui auditórios que são destinados para palestras e demais eventos. Para convidar profissionais 
para proferir palestras em suas aulas ou promover atividades extraclasse, como visita técnica é necessário a autorização 
previa da Coordenação do Curso, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que, depois de avaliada, possam ser 
adotadas as providências necessárias. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A FACUNICAMPS GOIÂNIA promove ações que incentivam a Iniciação Científica. O aluno interessado deverá procurar a 
coordenação de seu curso. 

ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 

A FACUNICAMPS GOIÂNIA possui convênio com várias empresas em diversos segmentos, além de estímulo para 
contratos via IEL e CIEE. 

OS EGRESSOS 

Os ex-alunos da FACUNICAMPS GOIÂNIA são acompanhados pelo programa de pós-graduação da FACUNICAMPS 
GOIÂNIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIPLOMAS 

A FACUNICAMPS GOIÂNIA confere aos seus alunos diploma de graduação, no qual são apostiladas as habilitações 
profissionais do graduando, conforme legislação vigente. 

COLAÇÃO DE GRAU 

A colação de grau oficial será realizada no local em conformidade com a comissão de formatura e demais alunos. Não 
havendo acordo será indicado pela FACUNICAMPS GOIÂNIA, em sessão solene e pública, em dia e horário previamente 
fixados. Somente poderão participar da colação de grau aqueles acadêmicos sem quaisquer pendências (notas, faltas, 
documentos, ENADE, estágios ou outros). 

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 

São de inteira responsabilidade do aluno a aquisição e o uso obrigatório de uniformes e/ou equipamentos especiais e 
pessoais, seja para as aulas práticas ou teóricas. 

É PROIBIDO FUMAR EM SALA DE AULA, USAR CELULARES, APARELHOS DE SOM OU USAR QUAISQUER OBJETOS 
QUE IMPLIQUEM EM VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA DOS DEMAIS. 

O trote de natureza física aos calouros é terminantemente proibido. 

FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR  

As férias e recessos estão previstas no calendário escolar. Os professores poderão ser convocados para 
cumprimento de atividades, tais como: reposição de aulas, realização de avaliação e exames, reuniões diversas e outras. A 
Secretaria e Tesouraria da FACUNICAMPS GOIÂNIA funcionam normalmente nos períodos de férias e recessos dos 
alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIREITOS E DEVERES 

I.  Direitos do Aluno:  

• receber o ensino referente ao curso em que se matriculou; 
• pleitear aproveitamento de estudos de disciplinas já cursadas; 
• propor a realização de atividades ligadas aos interesses da vida acadêmica; 
• requerer transferência para outro Estabelecimento de Ensino, transferência interna, trancamento e cancelamento 

de matrícula, desde que comprove a quitação de seus débitos financeiros e não esteja cumprindo pena disciplinar, 
nem sob inquérito administrativo, nem sob sindicância. 

II. Deveres do Aluno:  

 acompanhar, com pontualidade, assiduidade e aproveitamento, as aulas e demais atividades do curso em que 
estiver matriculado; 

 cumprir fielmente os horários e os prazos determinados em suas atividades acadêmicas; 
 abster-se de toda manifestação, propaganda ou prática que importe em desrespeito à lei, às instituições, às 

autoridades; ao Estatuto e ao Regimento da FACUNICAMPS GOIÂNIA. 
 manter conduta condizente com o padrão moral e cultural necessário ao da Faculdade; 
 Acessar as dependências da faculdade somente com a apresentação da identidade estudantil (carteira de 

estudante da FACUNICAMPS GOIÂNIA 
 efetuar, pontualmente, todos os pagamentos das mensalidades e taxas escolares. 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Todos os membros da FACUNICAMPS GOIÂNIA estão sujeitos ao regime disciplinar. 

Ao corpo discente podem ser impostas as seguintes penalidades: 

I. advertência; 
II. suspensão; 
III. dispensa por justa causa. 

§ 1º As sanções disciplinares de advertência e suspensão são aplicadas, conforme a gravidade da falta, pelos 
Diretores e, na ausência destes, pelo Coordenador. 

Parágrafo único. A pena de suspensão implica a consignação de ausência do aluno durante o período em que 
perdurar a punição, ficando, durante esse tempo, impedido de frequentar as dependências da Faculdade e participar de 
qualquer atividade acadêmica. 

Cabe ao Diretor ou, em sua ausência, ao Coordenador do Curso a aplicação das sanções disciplinares de 
advertência, repreensão e suspensão. 

A abertura de sindicância, em casos que envolvam alunos ou professores será determinada pelos Diretores, 
juntamente com os Coordenadores e deverá ser efetivada com a reunião junto a mais três professores que não os 
envolvidos. O prazo de início e término da sindicância será de 10 dias. A defesa será de 10 dias e o processo todo não 
poderá ultrapassar 13 dias. 

As sanções aplicadas são  registradas em livro próprio da Faculdade. 

O aluno cujo comportamento estiver sendo objeto de inquérito, ou que tiver interposto recurso, bem como o que 
estiver cumprindo alguma penalidade, pode ter indeferido seu pedido de transferência ou trancamento de matrícula durante 
esse tempo. 



 
 

As penas previstas no art. 98 do Regimento Geral da Faculdade são aplicadas nos seguintes casos: 

I - Advertência: 

a) por desrespeito aos Coordenadores e Diretores, membros do Corpo Docente ou qualquer outra autoridade da 
Faculdade ou da Mantenedora; 

b) por perturbação da ordem; 

c) por prejuízo material do patrimônio colocado à disposição da Faculdade, além da obrigatoriedade do 
ressarcimento dos danos. 

II - Repreensão: 

a) na reincidência dos itens “a” e “b” do inciso I; 

b) por ofensa ou agressão verbal a outro aluno ou funcionário da Faculdade. 

III - Suspensão: 

a) na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 
b) por denegrir a imagem da instituição ou de qualquer um de seus Diretores, docentes e/ou funcionários nas 

redes sociais; 
c) por arrancar, inutilizar ou fazer qualquer inscrição em editais e avisos afixados pela administração; 

d)   por desobediência ao Estatuto, a este Regimento Geral ou a atos normativos baixados por órgãos competentes; 

e) por ofensa ou agressão verbal aos Coordenadores e Diretores, aos membros do Corpo Docente, aos membros 
do Corpo Técnico-Administrativo, aos membros do Corpo Discente ou às autoridades constituídas; 

f) por atos de improbidade ao utilizar-se de meios ilícitos ou não autorizados pelo professor na realização de 
qualquer atividade que resulte na avaliação do conhecimento. 

IV - Desligamento: 

a) por reincidência em qualquer dos itens do inciso anterior; 

b) por aplicação de trotes a alunos novos que importem em danos físicos ou morais, humilhação ou vexames 
pessoais; 

c) por ofensa grave ou agressão física aos Coordenadores e Diretores, aos membros do Corpo Docente, aos 
membros do Corpo Técnico-Administrativo, aos membros do Corpo Discente ou a autoridades constituídas;  

d) por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal; 

e) por aliciamento ou incitação à deflagração de movimento que tenha por finalidades a paralisação das atividades 
escolares ou participação nesse movimento; 

f) por participação em passeatas, desfiles, assembleias ou comícios que possam caracterizar calúnia, injúria ou 
difamação à Faculdade, à Mantenedora ou a seus Diretores. 

 


