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REGULAMENTO DE COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DOS COLEGIADOS DE CURSO DAS FACULDADES IDAAM 

 
 

Art. 1º O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo da Administração 

Básica das Faculdades IDAAM, encarregado da coordenação didática, da 

elaboração e acompanhamento da política de ensino, pesquisa e extensão do 

referido Curso de Graduação. 

 

Art. 2º O Colegiado de Curso é constituído: 

I. Pelo Coordenador de Curso, seu Presidente; 

II. Pelos professores do curso; 

III. Por dois representantes dos discentes, regularmente matriculados no curso 

de graduação na Faculdade e objeto do Colegiado de Curso. 

 

§ 1º Os mencionados nos incisos I e II são membros natos, respeitando-se o Art. 3º 

descrito neste regulamento. 

 

§ 2º Os representantes mencionados no inciso III são indicados pelos seus pares 

para mandato de um ano, vedada a recondução. 

 

Art. 3º Os professores mencionados no Art. 2º, inciso II, dividem-se em duas 

categorias: 

I. Docentes que ministram as disciplinas da formação profissional do curso; 

II. Docentes que ministram as disciplinas da formação básica do curso. 

 
Art. 4º O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente de três em três meses e 

extraordinariamente quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria ou a 

requerimento de um terço dos membros que o constituem. 

 

Art. 5º Ao Colegiado de Curso aplicam-se as seguintes normas: 

I. As decisões do Colegiado de Curso podem, conforme a natureza, assumir a 

forma de resoluções, a serem baixadas pelo Coordenador de Curso na 

qualidade de presidente do Colegiado; 

II. As decisões tomadas pelo Colegiado deverão ser divulgadas para os 

integrantes da comunidade acadêmica, salvo aquelas em que o próprio 

Colegiado vote como caráter de sigilo; 

III. As reuniões devem ser convocadas, por escrito, com apresentação de pauta; 

IV. As reuniões previstas no calendário do Curso terão convocação antecipada 

de cinco dias úteis; 
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V. As reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário do 

Curso são convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas, 

salvo em casos de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; 

VI. Das reuniões é lavrada ata, assinada pelo Presidente do Colegiado e a seguir 

encaminhada uma cópia para os integrantes do Colegiado; 

VII. Em todas as reuniões de Colegiado deve ser feita uma lista de presença e 

arquivada junto com a ata da reunião na Coordenação do Curso; 

VIII. A ata deve conter os seguintes pontos: dia, hora e local da reunião, a relação 

nominal dos presentes à reunião, os assuntos que compõem a pauta da 

reunião, as decisões tomadas em relação a cada assunto; 

IX. Havendo divergência na ata, um dos integrantes do Colegiado poderá solicitar 

a leitura na sessão seguinte e votação de alterações ou permanência do texto 

escrito; 

X. Não é admitido o voto por procuração; 

XI. O Colegiado funciona com a presença de 1/4 de seus membros e decide por 

maioria de votos dos presentes; 

XII. O membro do Colegiado pode participar da sessão em que se aprecie matéria 

de seu interesse particular desde que não vote a matéria; 

XIII. O presidente do Colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá 

voto de qualidade; 

XIV. Os membros do Colegiado têm direito, apenas, a um voto; 

XV. O Colegiado promoverá constantemente a avaliação de suas atividades, com 

vistas ao aprimoramento do processo. 

 
Parágrafo Único. A presidência do Colegiado de Curso será exercida, na ausência 

do Coordenador de Curso, pelo Diretor Geral da Faculdade. 

 

Art. 6º Compete ao Colegiado de Curso: 

I. Acompanhar e avaliar as atividades da Coordenação do Curso, garantindo a 

qualidade do curso; 

II. Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos de 

interesse dos cursos; 

III. Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do curso, propostas pelo 

Coordenador; 

IV. Aprovar planos de ensino dos programas de aprendizagem do curso; 

V. Auxiliar o Coordenador na elaboração do projeto pedagógico do curso de 

graduação, de extensão e programas de pós-graduação; 

VI. Constituir banca examinadora especial para avaliar os pedidos de 

extraordinário aproveitamento dos estudos; 

VII. Decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, para aproveitamento 
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de estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este 

Regimento Institucional e demais normas aplicáveis; 

VIII. Desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino dos 

programas de aprendizagem de sua competência, na perspectiva da ação 

interdisciplinar; 

IX. Elaborar e aprovar normas complementares para a realização dos estágios 

curriculares, monitorias, atividades acadêmicas complementares, estudos 

independentes e trabalhos de conclusão de curso; 

X. Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão; 

XI. Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam atribuídas pelo Diretor 

Geral, bem como aquelas previstas na legislação e neste Regimento; 

XII. Indicar docentes para compor o CONSU; 

XIII. Participar da elaboração do plano de qualificação dos docentes de seu curso; 

XIV. Propor ao coordenador providências para a melhoria da qualidade do curso; 

XV. Propor e aprovar o projeto pedagógico do curso e a reestruturação do 

currículo sempre que necessário, observadas as leis vigentes; 

XVI. Propor medidas de avaliação acadêmica e avaliar a execução didático-

pedagógica do curso. 

 

Parágrafo único. Das decisões do Colegiado de Curso cabe recurso ao CONSU. 

 

Art. 7º O Diretor Geral ou o Coordenador de Curso podem pedir o reexame de 

deliberações do Colegiado de Curso, até dez dias após a reunião em que tiverem 

sido tomadas, convocando o respectivo Colegiado, até vinte dias após o pedido de 

reexame, para conhecimento de suas razões e deliberação. 

 

Parágrafo Único. Da rejeição, em matéria que envolva assunto econômico-

financeiro, há recurso ex officio para a Mantenedora, dentro de dez dias, sendo a 

decisão desta considerada final sobre a matéria. 

 

Art. 8º Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelo Coordenador de 

Curso, ouvido o Diretor Geral, ad referendum do Colegiado de Curso. 

 
Art. 9º Alterações neste Regulamento devem ser discutidas e aprovadas pelo 

CONSU. 


