
 

 

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

REGIMENTO GERAL  

 

 

 

 

 

JANEIRO DE 2017 

SÃO PAULO/SP 

 



 

Avenida Liberdade nº 956 – Liberdade – São Paulo – SP – 11 3273-3606 

2 
  

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

Sumário 

TÍTULO I - DA IDENTIFICAÇÃO, SEDE E MISSÃO ...................................................................................... 6 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................................... 6 

DA IDENTIFICAÇÃO .............................................................................................................................. 6 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................................... 6 

DA MANTENEDORA ............................................................................................................................. 6 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................................... 7 

DO PATRIMÔNIO E DA ORDEM FINANCEIRA ...................................................................................... 7 

TÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS, OBJETIVOS E METODOLOGIA TEÓRICA............................ 8 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................................... 8 

DOS PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS ......................................................................................................... 8 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................................... 8 

DOS OBJETIVOS ................................................................................................................................... 8 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 10 

DA METODOLOGIA TEÓRICA ............................................................................................................. 10 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................................... 10 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS ................................................................................................ 10 

TÍTULO III - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ...................................................................................... 11 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................... 11 

DO COSUP .......................................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 13 

DA DIREÇÃO GERAL ........................................................................................................................... 13 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 14 

DA DIREÇÃO ACADÊMICA .................................................................................................................. 14 

Seção I - Do Núcleo de Desenvolvimento Docente e Discente ..................................................... 15 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................................... 16 

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA ................................................................................. 16 

CAPÍTULO V ....................................................................................................................................... 17 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA ................................................................................. 17 

CAPÍTULO VI ...................................................................................................................................... 19 

DA COORDENAÇÃO DE CURSOS ........................................................................................................ 19 

CAPÍTULO VII ..................................................................................................................................... 20 

DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA - NEP .................................................................................. 20 

Seção I - Da Pós-graduação ........................................................................................................... 20 

Seção II - Da Pesquisa e Iniciação Científica .................................................................................. 22 



 

Avenida Liberdade nº 956 – Liberdade – São Paulo – SP – 11 3273-3606 

3 
  

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

Seção III - Da Extensão................................................................................................................... 24 

CAPÍTULO VIII .................................................................................................................................... 26 

DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - NEAD ............................................................................. 26 

CAPÍTULO IX....................................................................................................................................... 27 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE .................................................................................. 27 

CAPÍTULO X ........................................................................................................................................ 27 

DO COLEGIADO DE CURSO ................................................................................................................ 27 

CAPÍTULO XI....................................................................................................................................... 28 

DA OUVIDORIA .................................................................................................................................. 28 

CAPÍTULO XII...................................................................................................................................... 29 

DA SECRETARIA GERAL ...................................................................................................................... 29 

TÍTULO IV - DOS CURSOS OFERTADOS .................................................................................................. 30 

TÍTULO V - DO CORPO DOCENTE ........................................................................................................... 31 

TÍTULO VI - DO CORPO DISCENTE .......................................................................................................... 33 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................... 33 

DOS DIREITOS E DEVERES .................................................................................................................. 33 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 35 

DAS SANÇÕES .................................................................................................................................... 35 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 35 

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL .................................................................................................... 35 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................................... 36 

DA MONITORIA E DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA .................................................................................... 36 

TÍTULO VII - DO REGIME ACADÊMICO ................................................................................................... 37 

TÍTULO VIII - DA DESTINAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS ............................................................. 38 

TÍTULO IX - DAS FORMAS DE INGRESSOS, DA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS, DAS MATRÍCULAS, DOS 

CANCELAMENTOS E DO TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CURSOS ................................................... 38 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................... 38 

DAS FORMAS DE INGRESSO .............................................................................................................. 38 

Seção I - Do Processo Seletivo ....................................................................................................... 38 

Seção II - Do Recebimento de Transferências ............................................................................... 39 

Seção III - Do Aproveitamento de Curso Superior ......................................................................... 40 

Seção IV - Da Reopção de Curso .................................................................................................... 40 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 40 

DA TRANSFERÊNCIA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS .................................................................. 40 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 43 



 

Avenida Liberdade nº 956 – Liberdade – São Paulo – SP – 11 3273-3606 

4 
  

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

DA MATRÍCULA .................................................................................................................................. 43 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................................... 44 

DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA ................................................................................................. 44 

CAPÍTULO V ....................................................................................................................................... 45 

DO DESLIGAMENTO ........................................................................................................................... 45 

CAPÍTULO VI ...................................................................................................................................... 45 

DO TEMPO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO .................................................................................... 45 

CAPÍTULO VII ..................................................................................................................................... 46 

DO REGIME ESPECIAL ........................................................................................................................ 46 

TÍTULO X - DA AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO, FREQUÊNCIA E DEPENDÊNCIA ............................................ 46 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................... 46 

DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO .......................................................................................................... 46 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 50 

DA FREQUÊNCIA ................................................................................................................................ 50 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 50 

DA DEPENDÊNCIA .............................................................................................................................. 50 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................................... 51 

DOS ESTÁGIOS ................................................................................................................................... 51 

CAPÍTULO V ....................................................................................................................................... 52 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES ............................................................................................... 52 

TÍTULO XI - DA COLAÇÃO DE GRAU ....................................................................................................... 53 

TÍTULO XII - DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS ....................................................................................... 53 

TÍTULO XIII - DA BIBLIOTECA ................................................................................................................. 53 

TÍTULO XIV - DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ........................................................................ 54 

TÍTULO XV - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL ........................................................................................ 55 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................... 55 

DA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA .................................................................................................. 55 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 57 

DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (EDH) ................................................................................ 57 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 59 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) ....................................................................................................... 59 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................................... 61 

DO ENSINO DE LIBRAS ....................................................................................................................... 61 

CAPÍTULO V ....................................................................................................................................... 62 



 

Avenida Liberdade nº 956 – Liberdade – São Paulo – SP – 11 3273-3606 

5 
  

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA .......................................... 62 

TÍTULO XVI - DO NÃO ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL ......................... 63 

TÍTULO XVII - DO PROGRAMA DE MESTRADO ...................................................................................... 64 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................... 64 

DISPOSIÇÕES GERAIS ......................................................................................................................... 64 

Seção I - Das Disposições Introdutórias ........................................................................................ 64 

Seção II - Dos Objetivos ................................................................................................................. 64 

Seção III - Da Composição ............................................................................................................. 64 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 65 

DA ESTRUTURA DO PROGRAMA ....................................................................................................... 65 

Seção I - Dos Órgãos ...................................................................................................................... 65 

Seção II - Das Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa ......................................................... 66 

Seção III - Do Expediente acadêmico-administrativo .................................................................... 66 

Seção IV - Do Corpo Docente ........................................................................................................ 67 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 68 

DO FUNCIONAMENTO ....................................................................................................................... 68 

Seção I - Das Disposições Introdutórias ........................................................................................ 68 

Seção II - Do Processo Seletivo ...................................................................................................... 68 

Seção III - Da Matrícula .................................................................................................................. 70 

Seção IV - Dos Créditos e disciplinas ............................................................................................. 71 

Seção V - Do Desligamento e reintegração ................................................................................... 72 

Seção VI - Da Frequência e avaliação ............................................................................................ 73 

Seção VII - Da Orientação .............................................................................................................. 73 

Seção VIII - Da Proficiência em língua estrangeira ........................................................................ 74 

Seção IX - Do Exame de qualificação ............................................................................................. 74 

Seção X - Do Depósito da dissertação e da defesa pública ........................................................... 75 

TÍTULO XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS ................................................................... 76 

 

  



 

Avenida Liberdade nº 956 – Liberdade – São Paulo – SP – 11 3273-3606 

6 
  

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

TÍTULO I - DA IDENTIFICAÇÃO, SEDE E MISSÃO 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO 

Art. 1º.  A FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO, com limite territorial de atuação presencial na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo a unidade um, sito à Avenida Liberdade nº 956, no 

Bairro Liberdade, pertencente à INSTITUICAO ESCOLA PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR - IEPES LTDA. - 

ME, e por ela mantida, é um estabelecimento educacional cuja missão principal é ministrar ensino 

superior de graduação e de pós-graduação, em todas as áreas, de acordo com as leis vigentes. 

Parágrafo único. Ao longo do presente Regimento Geral, a Faculdade Escola Paulista de Direito 

recebe, também, os simples designativos de Faculdade ou de Instituição. 

 

CAPÍTULO II 

DA MANTENEDORA 

Art. 2º.     A INSTITUICAO ESCOLA PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR - IEPES LTDA. - ME., fundada em 31 

de dezembro de 1994, sociedade civil com fins educacionais e de lucro, localizada na Avenida 

Liberdade, nº 956, bairro da Liberdade, CEP 01502-001, município de São Paulo, SP, inscrita no CNPJ 

sob o nº 62.278.866/0001-16, com contrato social inicialmente registrado no 6º Cartório de Registro 

de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, neste Regimento Geral denominada de 

MANTENEDORA ou de SOCIEDADE, é uma instituição civil, de direito e natureza privada de caráter 

educacional e cultural, que presta serviços na área de ensino superior e atividades afins, mediante 

oferta de ensino formal e informal. 

 

Art. 3º.  As relações da Faculdade Escola Paulista de Direito com a Sociedade serão aquelas de 

mantida e de mantenedora, com especial ênfase quando se tratar de assuntos de caráter 

administrativo, de fixação de preços, de promoção de atividades de qualquer natureza ou de 

aquisições de materiais que gerem custos significativos, bem como, da aprovação de orçamentos 

anuais e de programas especiais.    

§1º.  A Faculdade Escola Paulista de Direito será regulamentada pela legislação de ensino superior, 

por este Regimento e, no que couber, pelo Estatuto da Mantenedora. 

§2º.  A critério da Sociedade, desde que respeitada a legislação específica, a qualquer tempo, a 

Faculdade Escola Paulista de Direito poderá passar a operar suas atividades em parceria e integração 

com outras Instituições de Ensino Superior. 

§3º.  A mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral pela 

mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, respeitando os 
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limites da Lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a 

autoridade própria dos seus órgãos deliberativos e consultivos. 

 

CAPÍTULO III 

DO PATRIMÔNIO E DA ORDEM FINANCEIRA 

Art. 4º. O patrimônio da Faculdade Escola Paulista de Direito é formado por:  

I. bens móveis que a Entidade Mantenedora puser à disposição para funcionamento;  

II. recursos orçamentários da Entidade Mantenedora; e  

III. recursos e subvenções de poderes públicos e particulares.  

   

Art. 5º. A manutenção e o desenvolvimento da Faculdade Escola Paulista de Direito far-se-ão por 

meio de:  

I. dotações orçamentárias da Entidade Mantenedora; 

II. dotações que a qualquer título lhe concedam os poderes públicos, entidade privadas ou 

físicas;  

III. legados ou doações que lhe façam pessoa física ou entidades privadas;  

IV. anuidades, mensalidades, taxas, contribuições ou emolumentos cobrados do corpo discente; 

V. renda de bens e da aplicação de valores patrimoniais.  

   

Art. 6º. A proposta orçamentária da EPD, bem como quaisquer alterações, será elaborada pela 

Diretoria Geral, submetida à aprovação do Conselho Superior e posteriormente encaminhada para 

aprovação pela Entidade Mantenedora.  

§1º. A proposta orçamentária disciplina a previsão da receita e a fixação das despesas, que 

decorrem das obrigações legais e de outras que tenham sido regularmente assumidas;  

§2º. O saldo de cada exercício, bem como a abertura de créditos especiais ou extraordinários, 

somente poderá ser utilizado ou efetivado mediante proposta da Diretoria Geral, com aprovação do 

Conselho Superior e referendo da Entidade Mantenedora.  

   

Art. 7º A Entidade Mantenedora é responsável pela Faculdade Escola Paulista de Direito perante as 

autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu 

bom funcionamento, respeitados os limites da lei, do seu Estatuto e deste Regimento, a liberdade 

dos Corpos Docente e Discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos.  

   

Art. 8º. Compete precipuamente à Entidade Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento das atividades da Faculdade Escola Paulista de Direito, colocando-lhe à disposição os 

bens móveis e imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-

lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.  
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§1º. À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira da Faculdade Escola 

Paulista de Direito, podendo delegá-la no todo ou em parte ao Diretor Geral.   

§2º. Dependem da aprovação da Entidade Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que 

importem em aumento de despesas.  

 

TÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS, OBJETIVOS E METODOLOGIA TEÓRICA 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS 

Art. 9º. Os princípios filosóficos sobre os quais se fundamentam as atividades educacionais da 

Faculdade Escola Paulista de Direito são: 

I. o Homem é definido como ser de tríplice dimensão: com o transcendental, com o próprio 

homem e com o cosmos; 

II. o Homem se descobre e se define a partir da sua inserção ativa na História, em cuja realidade 

social interfere com a qual interage; 

III. as mudanças, fenômeno de extraordinária rapidez, devem ser assumidas pelo Homem que, 

como seu agente e propulsor, constitui-se como ser em constante devir. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 Art. 10. Os objetivos da Faculdade Escola Paulista de Direito são: 

I. ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação, progressivamente, nas mais 

diversas áreas do conhecimento, sem distinção de sexo, etnia, classe social, convicções 

religiosas ou políticas de seus educandos e educadores, com explícito compromisso de 

cumprir os princípios e os fins da Educação Nacional e toda a legislação vigente, correlata e 

superveniente, especialmente a Constituição Federal, bem como as normas específicas 

aplicáveis a este nível de ensino; 

II. utilizar o conhecimento científico como instrumento de formação de seres humanos 

competentes e comprometidos com o desenvolvimento da ciência; 

III. proporcionar aos educandos e educadores acesso à ciência e ao conhecimento, condições de 

desenvolvimento de suas potencialidades em um processo de auto realização, visando à 

análise crítica da comunidade regional e nacional em que estão inseridos; 

IV. despertar a comunidade educativa para a dimensão social e para o exercício compromissado 

e responsável da cidadania, assim como para a produção de bens que estejam à disposição 

de todos os cidadãos; 
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V. incorporar a tecnologia como instrumento de desenvolvimento humano e objetivo da 

própria educação; 

VI. desenvolver um processo educacional voltado à transformação do Homem e da natureza, em 

benefício coletivo e em prol da preservação da vida na terra em todas as formas de sua 

manifestação; 

VII. alimentar a consciência de que a educação é um processo permanente e abrangente a ser 

desenvolvido pela vida afora em contínuo aprofundamento e maturação; 

VIII. implementar acervos técnicos, literários e de informática, como bibliotecas, videotecas e 

outros, voltados a atender todas as suas áreas de atuação. 

 

Art. 11.  Em toda a sua organização administrativa e acadêmica, a Faculdade Escola Paulista de 

Direito tem, como prioridade, o atendimento às finalidades da Educação Superior preconizadas em 

Lei, a saber: 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

II. formar diplomados 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; 

III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituam 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação e ou de 

outras formas de comunicação; 

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

os regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta, uma 

relação de reciprocidade; 

VII. promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição. 

Parágrafo único. Cada uma das finalidades elencadas neste artigo será operacionalizada sob forma 

de interdisciplinaridade em todos os cursos e atividades desenvolvidas pela Faculdade. 
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CAPÍTULO III 

DA METODOLOGIA TEÓRICA 

Art. 12. Para atingir seus objetivos, a Faculdade Escola Paulista de Direito fundamentar-se-á na 

seguinte metodologia: 

I. dialógica e caracterizada por um clima de abertura e franqueza, cultivado e reinante entre os 

integrantes da comunidade acadêmica; 

II. crítica, de modo a incentivar o estudante a fazer suas próprias descobertas e a desenvolver 

uma mentalidade científica; 

III. ativa, com a valorização da metodologia do aprender fazendo; 

IV. comunitária, mediante cultivo de clima de colaboração e participação nas atividades 

acadêmicas formais e informais; 

V. tecnológica, como meio de desenvolvimento humano e melhoria da qualidade de vida de 

todos os seres. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Art. 13. A Faculdade Escola Paulista de Direito no exercício de sua autonomia limitada, tem 

assegurada pela legislação vigente, as seguintes atribuições: 

I. criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos 

em Lei, obedecendo às normas do sistema de ensino; 

II. fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; 

III. estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e 

atividades de extensão; 

IV. fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu 

meio; 

V. elaborar e reformar o seu regimento em consonância com as normas gerais atinentes; 

VI. conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII. firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII. aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 

serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos 

institucionais; 

IX. administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e 

no respectivo estatuto; 

X. receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de 

convênios com entidades públicas e privadas. 
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Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica da EPD, caberá ao seu Conselho 

Superior decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: 

I. criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II. ampliação e diminuição de vagas; 

III. elaboração da programação dos cursos; 

IV. programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

V. contratação e dispensa de professores; 

VI. plano de carreira docente. 

 

TÍTULO III - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 14. A estrutura administrativa da Faculdade Escola Paulista de Direito é formada por: 

I. Conselho Superior - COSUP; 

II. Diretoria Geral; 

III. Diretoria Acadêmica; 

IV. Diretoria Administrativo Financeira; 

V. Comissão Própria de Avaliação; 

VI. Núcleo de Extensão e Pesquisa; 

VII. Núcleo de Desenvolvimento Docente e Discente; 

VIII. Coordenadorias de Cursos; 

IX. Núcleo de Extensão Pesquisa; 

X. Núcleo de Educação a Distância; 

XI. Colegiado de Cursos; 

XII. Ouvidoria; 

XIII. Secretaria Geral; 

XIV. Biblioteca; 

XV. Instituto Superior de Educação. 

 

CAPÍTULO I 

DO COSUP 

Art. 15. O Conselho Superior - COSUP é o órgão decisório máximo da Faculdade Escola Paulista de 

Direito e sua atribuição fundamental é zelar pela qualidade e excelência dos serviços acadêmicos 

prestados, deliberar e normatizar as matérias relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de 

garantir o cumprimento das disposições regimentais, bem como assegurar os objetivos e finalidades 

da Instituição. 
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Art. 16. O COSUP será composto: 

I. pelo Diretor Geral, seu presidente; 

II. pelo Diretor Acadêmico; 

III. pelo Diretor Administrativo Financeiro; 

IV. pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação; 

V. pelo Coordenador do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

VI. pelo Coordenador do Núcleo de Educação a Distância; 

VII. pelo Coordenador da Comissão Própria de Avaliação - CPA; 

VIII. pelo Secretário Geral; 

IX. por um representante dos professores eleito pelos seus pares, com mandato anual, 

permitindo uma única recondução; 

X. por um representante da mantenedora; 

XI. por um representante do corpo discente, escolhido pela organização estudantil, com 

mandato anual, permitindo uma única recondução. 

§1º. Na eventualidade de que um membro do COSUP deixe de ter vínculo trabalhista ou estudantil 

com a Faculdade Escola Paulista de Direito, ele deixará de ser membro desse Conselho. 

§2º.  Por ocasião da escolha dos representantes, os segmentos em questão devem escolher, 

também, os respectivos suplentes.      

 

Art. 17. O Conselho Superior terá as seguintes atribuições: 

I. estabelecer o planejamento geral das atividades acadêmicas e de ensino, zelar pelo seu 

cumprimento e pela qualidade dos serviços prestados pela instituição; 

II. zelar pelo fiel cumprimento da legislação que rege o ensino superior; 

III. aprovar a criação de novos cursos de graduação, a alteração de currículos dos cursos 

ofertados e sua eventual desativação; 

IV. aprovar a criação de cursos de pós-graduação; 

V. aprovar o Regimento Geral da Faculdade e suas eventuais alterações, de acordo com a 

legislação e normas gerais aplicáveis; 

VI. apreciar eventuais recursos de docentes; 

VII. deliberar em instância interna final sobre eventuais recursos de discentes sejam de ordem 

acadêmica, disciplinar ou outra; 

VIII. aprovar o Calendário Acadêmico; 

IX. deliberar sobre outras matérias não especificadas e que requeiram apreciação do COSUP. 
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Art. 18. As formas de votação “abertas ou sigilosas” bem como o número mínimo de votos 

necessários para a aprovação de matéria em questão serão determinadas pelo próprio COSUP, 

conforme posição da maioria simples dos membros. 

 

Art. 19. As reuniões ordinárias do COSUP serão bimestrais e as datas serão definidas no Calendário 

Acadêmico. 

§1º. O Presidente poderá convocar o COSUP para reuniões extraordinárias a qualquer tempo, através 

de edital, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

§2º.  A eventual ausência de qualquer conselheiro deverá ser justificada formalmente junto ao seu 

Presidente, quando se tratar de reunião ordinária. 

§3º. O COSUP poderá aprovar decisões, em caráter extraordinário, mediante a assinatura de 50% 

(cinquenta por cento) mais um, de seus membros. 

 

Art.20. Caberá ao Secretário Geral providenciar as atas das reuniões realizadas bem como prover a 

comunicação das decisões aos responsáveis pelos setores envolvidos.            

 

Art.21. Quando se tratar de matérias de caráter administrativo/financeiro, o COSUP deverá ater-se às 

orientações e deliberações da Mantenedora. 

 

Art. 22. As reuniões extraordinárias instalar-se-ão com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos seus 

componentes em primeira convocação e em segunda e última convocação, meia hora após, com 

qualquer número de componentes presentes. 

 

CAPÍTULO II 

DA DIREÇÃO GERAL 

Art. 23. A Direção Geral é o órgão que aglutina, superintende, orienta, estimula e lidera todas as 

áreas para o desenvolvimento das atividades a que se propõe. 

Parágrafo único. O Diretor Geral é nomeado pela Mantenedora, mediante ato administrativo 

próprio. 

 

Art. 24.  Ao Diretor Geral compete: 

I. assegurar a fidelidade aos princípios filosóficos e educacionais da Faculdade em sua práxis 

acadêmica e zelar, prioritariamente, pela qualidade dos serviços de ensino prestados pela 

Instituição; 

II. cumprir e fazer cumprir as normas regimentais da Faculdade; 
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III. representar o estabelecimento em caráter oficial perante as autoridades do poder público e 

privado, e junto a instituições culturais, profissionais, associativas, sindicais e outras; 

IV. cumprir e fazer cumprir as leis do ensino superior e as determinações dos órgãos 

competentes; 

V. organizar a proposta orçamentária da Faculdade levando em conta os planos das 

coordenações de cursos e submetê-la à apreciação da Mantenedora; 

VI. informar à Mantenedora sobre o movimento financeiro mensalmente verificado; 

VII. designar o Diretor Acadêmico, Diretor Administrativo Financeiro, os Coordenadores de 

Cursos, a Supervisão Pedagógica e o Secretário Geral; 

VIII. assinar, juntamente com o Secretário Geral, os documentos acadêmicos e institucionais 

expedidos; 

IX. convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior - COSUP; 

X. aprovar e liberar recursos para eventos e promoções; 

XI. convocar e supervisionar todo o sistema de matrículas e apreciar seus requerimentos; 

XII. contratar docentes e pessoal técnico administrativo, acompanhar e avaliar seu desempenho 

profissional e rescindir seus contratos de trabalho; 

XIII. propor à Mantenedora os investimentos destinados à atualização e qualidade do ensino; 

XIV. elaborar e firmar contrato e distrato, convênios técnicos e científicos, financeiros e outros 

afetos à sua finalidade; 

XV. representar e presidir em juízo, ou fora dele a instituição; 

XVI. assinar a correspondência oficial, comunicados, portarias, resoluções, avisos ou editais; 

XVII. atualizar o plano estratégico anual. 

 

CAPÍTULO III 

DA DIREÇÃO ACADÊMICA 

Art. 25. A Diretoria Acadêmica é o órgão responsável pelas atividades de ensino, de pesquisa, 

extensão e pós-graduação e responderá pelo planejamento de ações comuns da Faculdade na área 

pedagógica da comunidade acadêmica. 

Parágrafo único. O Diretor Acadêmico é nomeado pela Direção Geral, mediante ato administrativo 

próprio. 

 

Art. 26. As principais atribuições do Diretor Acadêmico são as seguintes: 

I. consolidar as premissas institucionais contidas no Projeto Pedagógico Institucional; 

II. articular e acompanhar o planejamento semestral ou anual das atividades acadêmicas dos 

Núcleos e Cursos; 
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III. acompanhar as estratégias adotadas, em todos os cursos, com o objetivo de manter e 

aperfeiçoar o nível de qualidade nas avaliações do ENADE e nas Avaliações das Condições de 

Ensino dos cursos; 

IV. acompanhar a política de avaliação institucional atendendo aos requisitos da Comissão 

Própria da Avaliação; 

V. identificar necessidades e propor capacitação ao grupo gestor; 

VI. acompanhar a atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

VII. estabelecer convênios relacionados ao andamento dos cursos e apurar as possibilidades de 

estágios e prestação de serviços, junto as mais diversas instituições; 

VIII. manter a Direção Geral permanentemente informada sobre a situação pedagógica e as 

necessidades de cada curso; 

IX. substituir o Diretor Geral em suas ausências ou impedimentos, mediante desempenho 

integral de suas funções. 

Seção I - Do Núcleo de Desenvolvimento Docente e Discente 

Art. 27. O Núcleo de Desenvolvimento Docente e Discente (NDDD) é o órgão que tem por finalidade: 

§1º. Apoiar os docentes da Instituição em sua qualificação didático-pedagógica, tendo em vista o 

apoio ao aprendizado e a otimização do ensino desenvolvido pela Faculdade Escola Paulista de 

Direito no cumprimento de sua missão e das políticas institucionais descritas em regulamento 

próprio.  

§2º. Ser responsável por acompanhar os estudantes ao longo da graduação, assistindo-os em suas 

necessidades, dúvidas e ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural 

essenciais à formação deste futuro profissional, possibilitando-lhe uma participação efetiva na 

melhoria da qualidade de ensino, no cumprimento de sua missão e das políticas institucionais 

descritas em regulamento próprio. 

 

Art. 28. O NDDD dispõe de um Programa de Acompanhamento dos Egressos da Faculdade Escola 

Paulista de Direito, que é um elo entre a comunidade acadêmica ou externa e visa acompanhar os 

egressos dos cursos de graduação da IES. 

Parágrafo único. As atividades do programa de Acompanhamento ao Egresso devem estar sempre 

articuladas com as do ensino de graduação, da pesquisa e da extensão. 

 

Art. 29. Além do Coordenador o NDDD é composto por: 

I. um representante da área pedagógica, que atua no sentido de identificar as questões do 

processo de ensino-aprendizagem que podem sofrer intervenção do NDDD; 
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II. um professor representante da CPA que contribuirá para efetivar uma relação ativa entre o 

NDDD e a CPA em seus encaminhamentos e definição de Políticas Conjuntas. 

Parágrafo único. A Coordenação do Núcleo de Desenvolvimento Docente e Discente e demais 

membros da Faculdade Escola Paulista de Direito serão indicados pela Direção Geral.  

 

CAPÍTULO IV 

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA 

Art. 30.    A Diretoria Administrativo Financeira é o órgão responsável pelo gerenciamento e pelo 

rigoroso controle e escrituração dos recursos financeiros arrecadados, movimentados e utilizados 

pela Faculdade. 

 

Art. 31. O Diretor Administrativo Financeiro será nomeado pela Direção Geral e deverá pautar seu 

trabalho em estrita observância às deliberações da Mantenedora. 

 

Art. 32. As atribuições da Diretoria Administrativa Financeira são: 

I. organizar, supervisionar e fiscalizar todo o mecanismo de arrecadação financeira e seus 

controles; 

II. efetuar os pagamentos salariais devidos e recolher os valores relativos a encargos sociais e 

trabalhistas decorrentes; 

III. receber e registrar toda e qualquer receita auferida pela Faculdade e emitir os devidos 

recibos e comprovantes; 

IV. manter contato com as agências bancárias de interesse do estabelecimento, controlar e 

movimentar as suas contas; 

V. organizar, prever e efetuar os pagamentos das taxas, impostos e quaisquer despesas 

autorizadas pela Mantenedora ou pela Direção em suas respectivas esferas de competência; 

VI. efetuar as compras de materiais necessários e contratar eventuais serviços temporários de 

terceiros; 

VII. encaminhar à Direção Geral os relatórios do movimento financeiro mensal; 

VIII. organizar e controlar os financiamentos estudantis, tanto o programa próprio de 

financiamento quanto os instituídos pelo Governo; 

IX. coordenar e controlar os programas de bolsas próprias e os instituídos pelo Governo; 

X. realizar e supervisionar negociações de dívidas com os acadêmicos, reduzindo a 

inadimplência; 
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XI. gerenciar as informações inerentes ao processo da folha de pagamentos, incluindo fiscais, 

previdenciárias e de crédito conta corrente dos funcionários; 

XII. gerenciar a estrutura administrativa para o exercício das atividades acadêmicas; 

XIII. prestar à Direção e à Mantenedora todas as informações solicitadas. 

 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

Art. 33. A Comissão Própria de Avaliação, adiante denominada somente CPA, prevista no art. 11 da 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e criada pela Resolução nº 005/2004, rege-se pelo presente 

Regulamento e pela legislação e normas vigentes para o Sistema Federal de Ensino. 

 

Art. 34. A CPA integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-SINAES e compõe o 

sistema de avaliação institucional da Faculdade Escola Paulista de Direito. 

 

Art. 35.  A CPA tem a seguinte composição: 

I. um representante do corpo docente (Coordenador da CPA); 

II. um representante do corpo discente; 

III. um representante da sociedade civil organizada; 

IV. um representante do corpo técnico-administrativo; 

V. um representante do mantenedor. 

§1º. Os representantes previstos no artigo 3º são escolhidos e designados pelo Diretor Geral da IES, 

excetuando-se os membros do corpo docente e discente que serão escolhidos por seus pares. 

§2º. Os membros da CPA têm mandato por prazo indeterminado, excetuando-se os membros do 

corpo docentes e discentes que, anualmente, poderão ser nomeados.  

§3º. O coordenador da CPA será escolhido pelos membros da CPA. 

§4º. No caso de vacância de um dos membros da aludida Comissão, o nome indicado para essa 

substituição deverá ser homologado pela Diretoria Geral, respeitando, contudo, o tempo para a 

integralização do mandato vigente. 

 

Art. 36. A CPA compete a condução dos processos internos de avaliação da Faculdade Escola Paulista 

de Direito, do acompanhamento de sua divulgação e sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP, com as seguintes atribuições: 
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I. propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da avaliação 

institucional, de cursos, programas e de desempenho dos estudantes; 

II. estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos internos de avaliação, 

analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à direção superior da 

Faculdade Escola Paulista de Direito; 

III. acompanhar permanentemente o Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, propondo 

elementos a sua revisão periódica, alterações ou correções, quando for o caso; 

IV. acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da Educação, 

realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos cursos ministrados pela 

Faculdade Escola Paulista de Direito; 

V. formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido pela Faculdade 

Escola Paulista de Direito, com vistas ao desempenho do aprendizado, em parceria com as 

demais coordenações, com base nas análises e recomendações produzidas nos processos 

internos de avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação; 

VI. articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES integrantes do Sistema 

Federal de Ensino e com a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação, observado o perfil institucional 

da Faculdade Escola Paulista de Direito; 

VII. submeter, até o final do mês de março, à aprovação do colegiado superior, o relatório de 

atividades do ano findo; 

VIII. participar a direção geral da Faculdade dos relatórios parciais e finais da avaliação, de forma 

a possibilitar a adoção de indicadores de gestão e por ações corretoras de insuficiências ou 

deficiências indicadas; 

IX. realizar reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias, convocadas pelo Presidente da 

CPA; 

X. acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação da 

Faculdade Escola Paulista de Direito, realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), especialmente quanto as informações contidas nos 

relatórios socioeconômicas, em conjunto com as coordenações de cursos; 

XI. realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação 

participantes do ENADE, em confronto com o desempenho demonstrado pelos mesmos no 

processo regular de avaliação da aprendizagem; 

XII. acompanhar as práticas e processos de avaliação de desenvolvimento da aprendizagem, 

zelando para sua atuação como reforço as políticas graduação. 
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Art. 37. Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA conta com o apoio operacional e logístico da 

Direção Geral e com os recursos orçamentários alocados no orçamento anual. 

 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENAÇÃO DE CURSOS 

Art. 38. Cada um dos cursos ofertados pela Faculdade terá a coordenação de um docente ligado à 

sua área profissional específica ou área afim. 

Parágrafo único.  Os coordenadores dos cursos serão contratados e nomeados pelo Diretor Geral. 

 

Art. 39.  As principais atribuições dos coordenadores de cursos são: 

I. selecionar a equipe docente do curso sob sua responsabilidade considerando as regras de 

contratação definidas pela instituição; 

II. conhecer e cumprir a legislação vigente inerente ao exercício do cargo; 

III. supervisionar a equipe docente na seleção dos conteúdos programáticos de cada disciplina a 

ser ministrada, para que, uma vez integralizado o curso, o estudante formado tenha tido 

acesso a todas as informações de que necessite para o exercício profissional competente; 

IV. acompanhar e orientar os docentes em suas atividades e dedicar especial atenção à 

adequada abordagem didático-pedagógica dos conteúdos ministrados; 

V. prestar total atendimento e orientação aos acadêmicos matriculados no curso sob sua 

coordenação, para oferecer-lhes segurança em seus estudos e iniciação profissional; 

VI. orientar os professores quantos às deliberações da Secretaria Geral; 

VII. deliberar sobre questões de equivalência de estudos cumpridos em outra instituição de 

ensino superior e indicar os dispensados e as eventuais adaptações a serem realizadas pelo 

acadêmico; 

VIII. integrar os cursos ofertados com os respectivos serviços, entidades e movimentos sociais, 

culturais e educacionais existentes na região, estado ou país, conforme o caso; 

IX. estabelecer vínculo e relacionamento com outros cursos de graduação da respectiva área, 

por meio do estímulo à participação de seus docentes e discentes em reuniões, simpósios, 

seminários, congressos e outros eventos que congreguem os profissionais, pesquisadores e 

cientistas da área; 

X. estimular as associações estudantis para a organização de eventos de natureza científico- 

cultural, com objetivo de estudo de casos, apresentação de artigos científicos, realização de 

palestras e debates com especialistas; 

XI. propor ao COSUP convênios com outros serviços, entidades e instituições de ensino no país 

ou exterior, para a realização de práticas, estágios e projetos comuns; 
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XII. elaborar o plano de trabalho didático - pedagógico, a distribuição de encargos de ensino, 

pesquisa e extensão do pessoal docente, em conjunto com o colegiado, submetendo-o ao 

COSUP; 

XIII. elaborar o plano semestral das despesas a ser encaminhado ao COSUP; 

XIV. planejar a aquisição de livros e a assinatura de revistas e periódicos especializados, visando a 

atualização do ensino na área; 

XV. divulgar as ações do curso, visando a promoção da instituição na comunidade interna e 

externa; 

XVI. avaliar permanentemente todos os processos implantados, prestando esclarecimentos, aos 

setores competentes, sempre que solicitado; 

XVII. fazer a gestão dos recursos necessários para garantir a crescente qualidade do curso; 

XVIII. propor à Direção Geral a admissão ou rescisão de contrato de pessoal docente ou técnico-

administrativo relacionadas a seu curso.  

 

CAPÍTULO VII 

DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA - NEP 

Art. 40. O Núcleo de Extensão e Pesquisa (NEP) é o órgão responsável por organizar, coordenar e 

supervisionar as atividades e será coordenado por um docente designado pelo Diretor Geral. 

 

Seção I - Da Pós-graduação 

Art. 41. A Pós-Graduação da Faculdade Escola Paulista de Direito foi idealizado para oferecer cursos 

de Pós-graduação lato sensu para a atualização de profissionais de empresas privadas, 

governamentais e do terceiro setor, profissionais liberais, portadores de cursos de graduação 

levando a eles instrumental necessário para desenvolverem seus potenciais e agregarem valor às 

organizações onde atuam, estimulando o desenvolvimento de suas regiões nos mais diversos 

segmentos. 

 

Art. 42. A Pós-Graduação deverá promover cursos de pós-graduação com os seguintes objetivos: 

I. investir na qualidade de modo que o ser, o saber, o fazer e o intervir se integrem na busca da 

competência profissional; 

II. estimular a criação e a difusão cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo e crítico; 
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III. promover a divulgação de conhecimentos científicos, culturais e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade, compartilhando este saber com a comunidade na qual está 

inserido, através da atividade de extensão; 

IV. estimular nos seus educandos o conhecimento da realidade que os rodeia, difundindo 

conquistas e proporcionando benefícios, resultantes da criação cultural e das práticas 

investigativas geradas pela Faculdade Escola Paulista de Direito; 

V. buscar a formação integral do indivíduo, capacitando-o intelectual, crítica e eticamente, a fim 

de exercer atividades profissionais e de especialista em nível superior em diferentes áreas do 

saber, para participar do processo de desenvolvimento do país e desenvolver a flexibilidade 

capaz de fazê-lo acompanhar as mudanças do mundo moderno, por meio do aprendizado 

contínuo; 

VI. promover o incentivo à atividade criadora, à pesquisa, à investigação científica, à produção 

intelectual, à geração e transferência de tecnologia, à divulgação do saber, ao trabalho 

cooperativo com setores públicos e privados e à integração com a sociedade; 

VII. promover o intercâmbio e a cooperação Executiva, técnica e científica, nacionais e 

internacionais, com instituições congêneres e com os setores produtivo e governamental, 

bem como a articulação com os sistemas formais e informais da educação, elevando o nível 

de formação do indivíduo, a força ativa do trabalho da sociedade e a qualidade de vida da 

população; 

VIII. desenvolvimento da cultura, das artes, da ciência, da tecnologia e das relações humanas; 

IX. assistir à comunidade local, regional e nacional, como organismo de consulta, assessoria e 

prestação de serviços às instituições de direito público ou privado, em matérias vinculadas 

aos seus fins; 

X. propiciar condições para aperfeiçoamento e qualificação de seu próprio pessoal. 

 

Art. 43. Constituem metas da Faculdade Escola Paulista de Direito a constituição de um corpo 

docente composto integralmente por mestres e doutores, e a instalação de parcerias com a 

comunidade, através dos setores público e privado, para transferência de tecnologia e capacitação 

de mão-de-obra. 

 

Art. 44. Para a consecução dos seus objetivos, a Faculdade Escola Paulista de Direito adota normas e 

regimentos baseados em princípios democráticos, de acordo com os objetivos da Educação Nacional, 

definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com ênfase para: 

I. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

II. A valorização da experiência extraescolar; 
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III. A dinâmica participativa e responsável; 

IV. O respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V. A vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. 

 

Art. 45. Ficam estabelecidas as seguintes prioridades: 

I. ampliação do número de docentes com mestrado e doutorado; 

II. valorização dos recursos humanos concebidos como o maior patrimônio da Faculdade Escola 

Paulista de Direito; 

III. aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem; 

IV. ampliação dos projetos de pesquisa e iniciação científica; 

V. ampliação dos projetos de extensão, realizando atividades crescentes de comprometimento 

social; 

VI. aprimoramento contínuo do processo de avaliação institucional; 

VII. ampliação da oferta de estágio na Instituição, expandindo e diversificando convênios e 

parcerias com instituições públicas e privadas; 

VIII. ampliação do acervo da biblioteca, do número de exemplares por título e das redes de 

informação; 

IX. ampliação e modernização dos laboratórios e seus equipamentos e adequação do quadro de 

funcionários à expansão da IES.  

Seção II - Da Pesquisa e Iniciação Científica 

Art. 46. A Pesquisa e Iniciação Científica que compõe o Núcleo de Extensão e Pesquisa (NEP), tem por 

competência: 

I. planejar e coordenar políticas de pesquisa docente e discente, com caráter institucional e 

multidisciplinar, tendo como referência a qualidade, com vistas à produção de conhecimento 

e formação de recursos humanos; 

II. planejar e coordenar programas de iniciação científica; 

III. orientar docentes e discentes sobre práticas de pesquisa e iniciação científica; 

IV. identificar nos cursos de graduação da Faculdade práticas de pesquisa realizada 

concomitante com a atividade de ensino, que incitam a investigação do conhecimento e 

conduzem ao aprendizado; 

V. mobilizar as atividades de pesquisa já existentes nos cursos de graduação da Faculdade, 

atuando como elo institucional para implementação de pesquisa e iniciação científica entre a 

Direção Geral e os cursos; 
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VI. construir agenda de discussões e debates sobre pesquisa institucional, associada às políticas 

de pesquisa nacional, estadual e municipal;  

VII. estabelecer parcerias entre empresas, entidades e órgãos de fomento à pesquisa para maior 

viabilidade da pesquisa institucional; 

VIII. incentivar a publicação de resultados de pesquisa em livros, anais e periódicos; 

IX. animar a divulgação da pesquisa institucional em eventos diversos da área da pesquisa; 

X. planejar, coordenar e executar eventos internos de iniciação científica e de divulgação de 

pesquisa entre docentes e discentes da Instituição.  

 

Art. 47. Regem-se também pelas presentes normas todas as atividades de pesquisa e iniciação 

científica que utilizam professores, funcionários, acadêmicos, equipamentos, instalações e 

infraestrutura da Faculdade Escola Paulista de Direito ou que recebem auxílio financeiro direto da 

Instituição ou de outras instituições a ela vinculadas. 

 

Art. 48. A Coordenação do Núcleo de Extensão e Pesquisa – NEP - da Faculdade Escola Paulista de 

Direito é exercida por professor, designado pela Direção Geral e pela Direção Acadêmica. 

 

Art. 49. Compete à Coordenação do NEP: 

I. representar o NEP junto à Direção Geral e à Direção Acadêmica e aos cursos de graduação e 

pós-graduação da Faculdade; 

II. cumprir e fazer cumprir as decisões normativas relativas à pesquisa e iniciação científica na 

Faculdade Escola Paulista de Direito; 

III. coordenar políticas institucionais de pesquisa e iniciação científica da Faculdade Escola 

Paulista de Direito; 

IV. manter registro das atividades de pesquisa e de iniciação científica realizadas na Instituição; 

V. planejar e promover eventos de iniciação científica; 

VI. elaborar e publicar edital de seleção de propostas de linhas de pesquisa e de projetos de 

pesquisa e de iniciação científica; 

VII. decidir e aprovar linhas de pesquisa propostas, debatidas e recomendadas pelo colegiado; 

VIII. decidir e aprovar a viabilidade de projetos de pesquisa e iniciação científica avaliados pelo 

colegiado; 

IX. homologar resultados de pesquisa e iniciação científica aprovados pelo colegiado; 

X. emitir pareceres, quando solicitado pela Direção Geral e pela Direção Acadêmica, 

relacionados à pesquisa e à iniciação científica; 
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XI. administrar recursos físicos, técnicos, financeiros e orçamentários destinados ao NEP; 

XII. propor, analisar e realizar parcerias com empresas, entidades e órgãos de fomento à 

pesquisa; 

XIII. resolver casos omissos e urgentes, não previstos em regulamento, relacionados à pesquisa e 

iniciação científica, em conjunto com a Direção Geral e a Direção Acadêmica. 

 

Art. 50. Nos casos de ausência ou impedimento da Coordenação do NEP, a Direção Geral e a Direção 

Acadêmica devem designar membro do colegiado para exercício de atribuições de sua competência. 

 

Seção III - Da Extensão 

Art. 51. A extensão da EPD é a prática acadêmica que interliga a Instituição nas suas atividades de 

ensino e pesquisa, com as demandas da maioria da população, possibilitando a formação do 

profissional cidadão e credenciando-se junto à sociedade como espaço privilegiado de produção de 

conhecimento significativo à superação das desigualdades sociais existentes. 

 

Art. 52. A extensão trata-se de um conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou 

prático, presencial ou a distância, planejado para atender as demandas da sociedade e necessidades 

de aquisição, atualização e aperfeiçoamento de conhecimento dos indivíduos, independentemente 

do nível de escolaridade e formação. 

 

Art. 53. A extensão da Faculdade Escola Paulista de Direito deverá promover atividades de extensão 

referentes à integração do corpo docente e discente, podendo ou não haver a participação da 

comunidade externa, visando a difusão de conhecimentos à sociedade e aos benefícios socioculturais 

que deles possam resultar. Suas principais atribuições são: 

I. implementar a Política de Extensão da Faculdade Escola Paulista de Direito; 

II. promover a articulação e a integração entre extensão, ensino e pesquisa em várias áreas, 

objetivando abrir espaços para apresentação de alternativas, provenientes da pesquisa e do 

ensino, para soluções dos problemas e atendimento das necessidades da sociedade; 

III. fomentar o convívio social dos acadêmicos, professores, funcionários e comunidade em geral 

por intermédio da realização de atividades que fortalecem a construção de conhecimentos e 

trocas de saberes; 

 

IV. ampliar as oportunidades educacionais de interessados e implementar práticas de 

responsabilidade social; 
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V. articular o diálogo permanente com instituições públicas, privadas e movimentos sociais com 

vistas ao desenvolvimento de parecerias e convênios; 

VI. subsidiar o Conselho Superior da Faculdade Escola Paulista de Direito e zelar pelo 

cumprimento de suas deliberações; 

VII. fornecer estímulo ao desenvolvimento de Projetos de Extensão que contemplem a efetiva 

participação de alunos, favorecendo a formação do profissional como cidadão; 

VIII. promover a integração entre os demais núcleos da Faculdade Escola Paulista de Direito, 

principalmente ao Núcleo de Extensão e Pesquisa – NEP de maneira a concretizar as políticas 

elaboradas nesse núcleo, viabilizando a difusão dos saberes não somente para o público 

interno, mas também para a comunidade em geral; 

IX. promover convênios de cooperação nacional e/ou internacional em extensão; 

X. promover a inserção da Faculdade Escola Paulista de Direito em projetos que venham 

a contribuir para o desenvolvimento da região de São Paulo Capital (SP); 

XI. subsidiar a integração das atividades de extensão com os projetos pedagógicos dos Cursos de 

Graduação e Cursos de Pós-Graduação das Faculdade Escola Paulista de Direito; 

XII. manter contatos com os órgãos de fomento, visando o financiamento de programa e 

projetos de extensão; 

XIII. fornecer apoio técnico e operacional ao desenvolvimento dos Projetos de extensão na 

Faculdade Escola Paulista de Direito; 

XIV. criar catálogo de extensão para divulgar todos os cursos e atividades; 

XV. emitir certificados participantes de atividades de extensão; 

XVI. manter registros dos projetos e relatórios parciais ou finais das atividades de extensão 

realizadas na Faculdade Escola Paulista de Direito. 

 

Art. 54. Os principais objetivos da Extensão se constituem em: 

I. articular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades da sociedade 

organizada; 

II. tornar acessível à sociedade o conhecimento do seu corpo docente e discente, suprindo as 

demandas culturais e sociais da comunidade, em uma dimensão ética, solidária e 

transformadora; 

III. estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular, visando 

uma produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, com permanente 

interação entre teoria e prática; 
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IV. democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade na vida 

acadêmica; 

V. incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência social e 

política, formando profissionais-cidadãos; 

VI. participar criticamente das propostas que visem o desenvolvimento regional, econômico, 

social e cultural; 

VII. contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares; 

VIII. favorecer a reformulação do conceito de sala de aula, que deixa de ser o lugar privilegiado 

para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela 

interação recíproca de professores, alunos e sociedade ocorrendo em qualquer espaço e 

momento, dentro e fora da instituição acadêmica. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - NEAD 

Art. 55. O Núcleo de Educação à Distância é o órgão que organiza, coordena e supervisiona as 

atividades relacionadas ao EAD. 

Parágrafo único.  O Coordenador de Educação a Distância será contratado e nomeado pelo Diretor 

Geral. 

 

Art. 56.  Ao Coordenador de Educação a Distância compete: 

I. coordenar, supervisionar e orientar os diferentes setores existentes da educação a distância; 

II. implementar as políticas do crescimento estratégico institucional relacionadas a educação a 

distância; 

III. propor soluções, iniciativas e atividades, avaliando a viabilidade da sua execução; 

IV. supervisionar rotinas administrativas; 

V. coordenar processos de seleção de pessoal, considerando as regras de contratação definidas 

pela instituição; 

VI. realizar estudos de viabilidade para novos cursos e implantação de polos de graduação e pós-

graduação a distância; 

VII. analisar contratos relacionados às iniciativas EAD; 

VIII. avaliar permanentemente todos os processos implantados, prestando esclarecimentos, aos 

setores competentes, sempre que solicitado; 

IX. apresentar semestralmente, a Direção, relatório de resultados do trabalho desenvolvido. 
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Art. 57. Educação a distância é uma modalidade educacional na qual a mediação didática pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

§1º. Os cursos ministrados na modalidade a distância serão organizados de acordo com os objetivos 

e as diretrizes curriculares fixadas nacionalmente. 

§2º. O sistema gestor de aprendizagem a distância será utilizado como ferramenta de apoio para as 

atividades didático pedagógicas dos cursos presenciais. 

§3º. A metodologia de avaliação para os cursos da modalidade de educação à distância será descrita 

nos seus projetos pedagógicos, respeitada a legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO IX 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

Art. 58. O Núcleo Docente Estruturante - NDE constitui-se de grupo de docentes, com atribuições de 

acompanhamento do processo de concepção, consolidação e atualização contínua do projeto 

pedagógico dos cursos, bem como zela pela observância das diretrizes educacionais emanadas dos 

órgãos responsáveis pela educação superior no país, atuando em observância às normas e 

procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo COSUP. 

 

Art. 59. Os Núcleos Docentes Estruturantes terão a composição definida nos termos da Resolução do 

COSUP e sua composição dependerá de nomeação em portaria expedida pelo Diretor Geral. 

 

Art. 60. Os Núcleos Docentes Estruturantes da EPD são compostos por 05 (cinco) professores 

pertencentes ao corpo docente do curso, sendo que, pelo menos 60% dos seus membros deverão 

possuir titulação acadêmica obtida em programa de pós-graduação stricto sensu e, todos devem ser 

contratados em regime parcial ou integral; considerando-se que 20% deles deverão possuir 

contratação em tempo integral. 

 

CAPÍTULO X 

DO COLEGIADO DE CURSO 

Art. 61. O colegiado de curso é o órgão de coordenação didática destinado a elaborar e implantar a 

política de ensino do respectivo curso e acompanhar sua execução, ressalvada a competência do 

COSUP. 

Parágrafo único. A constituição e o funcionamento dos colegiados de cursos serão estabelecidos por 

resolução aprovada pelo COSUP. 
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CAPÍTULO XI 

DA OUVIDORIA 

Art. 62. A Ouvidoria da Faculdade Escola Paulista de Direito é um elo entre a comunidade acadêmica 

ou externa e as instâncias administrativas da Faculdade, visando agilizar a administração e 

aperfeiçoar a qualidade e eficiência dos serviços pela Instituição. 

 

Art. 63. São objetivos da Ouvidoria da Faculdade Escola Paulista de Direito: 

I. assegurar a participação da comunidade na Instituição, para promover a melhoria das 

atividades desenvolvidas;  

II. reunir informações sobre diversos aspectos da Faculdade, com o fim de contribuir para a 

gestão institucional.  

 

Art. 64. O cargo de Ouvidor e a própria Ouvidoria estão ligados a Direção Geral, estando o Ouvidor 

subordinado diretamente ao Diretor Geral. 

 

Art. 65. O Ouvidor da Faculdade Escola Paulista de Direito age de acordo com as seguintes 

prerrogativas: 

I. facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço de Ouvidoria; 

II. atuar na prevenção de conflitos; 

III. atender às pessoas com cortesia e respeito, evitando qualquer discriminação ou pré-

julgamento; 

IV. agir com integridade, transparência e imparcialidade; 

V. resguardar o sigilo das informações;  

VI. promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida dos vários públicos que podem 

ser beneficiados pelo seu trabalho. 

 

Art. 66. O Ouvidor da Faculdade Escola Paulista de Direito tem as seguintes atribuições: 

I. receber demandas, reclamações, sugestões, consultas ou elogios provenientes tanto de 

pessoas da comunidade acadêmica quanto da comunidade externa; 

II. encaminhar às unidades envolvidas as solicitações para que possam: 

a) no caso de reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não o reconhecer como verdadeiro; 

b) no caso de sugestões: adotá-las, estudá-las ou justificar a impossibilidade de sua adoção; 
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c) no caso de consultas: responder às questões dos solicitantes; e 

d) no caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados do trabalho.  

III. transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados do recebimento da 

resposta do reclamado, as posições das unidades envolvidas; 

IV. registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas aos 

usuários; 

V. encaminhar, bimestralmente, a Listagem das Solicitações à Ouvidoria: 

a) para o Diretor Geral, a listagem completa; e 

b) para a Direção Acadêmica, a listagem das solicitações ligadas as questões acadêmicas da 

Instituição; 

VI. elaborar e divulgar relatórios bimestrais sobre o andamento da Ouvidoria; 

VII. manter permanentemente atualizadas as informações e estatísticas referentes às suas 

atividades; 

VIII. sugerir às instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento da organização e do 

funcionamento da Instituição; e 

IX. retomar a sugestão, quando aceita pela unidade, mas não realizada. 

 

CAPÍTULO XII 

DA SECRETARIA GERAL 

Art. 67. A Secretaria Geral da Faculdade é o órgão executivo de apoio, tanto da Direção Geral como 

do Conselho Superior nos assuntos da coordenação da vida acadêmica e estará a cargo de pessoa 

designada pela Direção Geral. 

 

Art. 68.  Ao Secretário Geral da Faculdade compete: 

I. escriturar, organizar, sistematizar e arquivar toda a documentação acadêmica individual do 

estudante; 

II. secretariar as reuniões do COSUP; 

III. providenciar e expedir a correspondência oficial; 

IV. prestar todas as informações de caráter acadêmico às coordenações dos cursos; 

V. manter o controle dos dados do corpo discente; 

VI. organizar, supervisionar e controlar o processo de matrículas na época própria; 

VII. supervisionar os lançamentos de notas e faltas bimestrais, semestrais e finais, respeitando as 

datas definidas pelo calendário acadêmico; 
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VIII. orientar os professores sobre os procedimentos e a forma correta de preenchimento dos 

documentos a serem entregues à Secretaria Geral; 

IX. manter em dia os registros nos documentos relativos à vida acadêmica dos estudantes e 

zelar pela autenticidade e segurança dos documentos sob sua guarda; 

X. providenciar os relatórios e demais informações demandadas pelos poderes públicos; 

XI. conhecer a legislação inerente ao exercício do cargo e cumprir as determinações da Direção 

Geral; 

XII. organizar e arquivar as documentações e as correspondências oficiais relativas à criação, 

autorização, reconhecimento e funcionamento dos cursos ofertados pela Faculdade; 

XIII. assinar os diplomas de graduação e de pós-graduação, transferências expedidas, editais e 

outros documentos de caráter acadêmico; 

XIV. participar das funções inerentes ao serviço por ocasião das solenidades de formatura ou 

delegar a responsabilidade para outra pessoa; 

XV. propor à Direção Geral a admissão ou rescisão de contrato de pessoal de apoio; 

XVI. desempenhar outras funções inerentes a Secretaria Geral. 

 

Art. 69.  A Secretaria Geral disporá de pessoal auxiliar devidamente qualificado, em número 

suficiente para atendimento de todas as atribuições da Secretaria. 

 

TÍTULO IV - DOS CURSOS OFERTADOS 

Art. 70.  A critério da Mantenedora, a Faculdade Escola Paulista de Direito poderá ofertar qualquer 

curso de graduação, pós-graduação e extensão, desde que atendidos os requisitos legais vigentes 

pertinentes à matéria: 

I. os cursos de graduação serão abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

II. os cursos de pós-graduação, compreendendo os cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

outros, serão abertos a candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às 

exigências da instituição de ensino; 

III. os cursos de extensão serão abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pela instituição de ensino. 

Art. 71. Antes de cada período letivo, a Faculdade informará aos interessados, pelos meios de 

comunicação institucionais, sobre os cursos ofertados, seus programas e demais componentes 

curriculares, duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de 

avaliação, sempre em observação à legislação em vigor. 
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Art. 72.  Os currículos dos cursos de graduação deverão cumprir aquilo que foi estabelecido e 

aprovado pelo Ministério da Educação por ocasião da criação de cada curso e qualquer alteração 

posterior deverá respeitar as diretrizes curriculares estabelecidas pelo poder público.         

 

Art. 73. A coordenação de qualquer curso de pós-graduação estará a cargo de docente devidamente 

qualificado, nomeado pela Direção. 

 

Art. 74. A Faculdade Escola Paulista de Direito poderá formar parcerias com outras Instituições para a 

oferta de cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão. 

Parágrafo único. O termo de parceria com outras Instituições será operacionalizado por 

regulamentação específica, observadas as normas acordadas. 

 

Art. 75. O processo de criação de qualquer curso de graduação ou de pós-graduação deverá atender 

à legislação que rege a matéria, prever e estipular sua organização geral, proposta pedagógica, carga 

horária total, relação de disciplinas, ementário, regime acadêmico e todas as demais informações 

necessárias para a viabilização do curso. 

 

Art. 76. Na eventualidade de que sua continuação seja considerada inviável, desde que assegurados 

os direitos dos discentes nele matriculados e atendida a legislação, a Faculdade Escola Paulista de 

Direito, poderá proceder à desativação de qualquer curso então ofertado. 

 

TÍTULO V - DO CORPO DOCENTE 

Art. 77. O corpo docente da Faculdade Escola Paulista de Direito é constituído por todos os 

professores e especialistas contratados pela Instituição que atuam na modalidade presencial ou a 

distância, em caráter permanente ou temporário, de acordo com a legislação inerente à matéria. 

 

Art. 78.  Além daqueles já assegurados pela legislação trabalhista e de ensino, os docentes têm os 

seguintes direitos: 

I. dispor de condições adequadas para a realização de trabalho eficaz e produtivo; 

II. dispor do material didático necessário para cumprir a programação e para ministrar os 

conteúdos de sua responsabilidade; 

III. participar da elaboração dos projetos educacionais e de ensino a serem desenvolvidos; 

IV. apresentar à coordenação sugestões para a solução de questões laborais que possam 

contribuir para a manutenção de ambiente de trabalho sadio e tranquilo. 
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Art. 79.  Além dos deveres profissionais inerentes ao magistério em ensino superior, cabem aos 

docentes, como pressupostas, as seguintes formas comportamentais: 

I. dar testemunho pessoal de vida, integridade, coerência ética e moral e demais 

características próprias de um educador; 

II. respeitar, acatar e difundir os princípios filosóficos e educacionais da Instituição; 

III. distinguir-se pela competência profissional e pedagógica com ênfase no conhecimento dos 

conteúdos a serem ministrados e na habilidade metodológica e didática; 

IV. acatar as orientações da Direção Geral, do Coordenador de Curso e do Secretário Geral sobre 

assuntos da vida acadêmica; 

V. manter-se atualizado quanto a técnicas pedagógicas e a conteúdos específicos da sua 

especialidade e área profissional; 

VI. primar pela pontualidade e pela integralização dos seus horários de trabalho; 

VII. aceitar as disposições presentes neste Regimento bem como de outros dispositivos 

administrativos e organizacionais internos. 

 

Art. 80.  A frequência docente às atividades letivas é obrigatória até a integralização do calendário 

acadêmico aprovado, mesmo que exceda a carga horária mínima. 

Parágrafo único.   No caso de o docente prever sua eventual ausência à aula, além de comunicar à 

coordenação do curso, deverá prover a própria substituição ou reposição, em momento oportuno, à 

critério da Coordenação do Curso. 

 

Art. 81.  Os docentes da Faculdade Escola Paulista de Direito serão contratados pela Mantenedora, 

após criteriosa seleção, obedecendo à legislação aprovada pelo COSUP. 

 

Art. 82. O professor contratado deverá seguir, de acordo com, sua titulação, as seguintes classes do 

magistério: 

I. Professor com pós-graduação lato sensu ingressará na categoria de Professor Auxiliar I; 

II. Professor com pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado, ingressará na categoria de 

Professor Assistente I; 

III. Professor com pós-graduação stricto sensu, em nível de doutorado, ingressará na categoria 

de Professor Associado I. 

§1º. Cada classe do magistério compreenderá três referências identificadas como classe I, classe II e 

classe III. 
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§2º. Os professores contratados ingressarão na classe respectiva, sempre na referência inicial. 

§3º. O plano de cargos e salários tem regulamentação própria que especifica o processo de avaliação 

docente e mudança de classe. 

 

Art. 83. O professor livre-docente será pessoa de reconhecido renome e valor acadêmico, indicado 

pela coordenação do curso e admitido após manifestação favorável do COSUP, para atender 

exclusivamente a um programa especial de ensino e ou de pesquisa. 

Parágrafo único.  A remuneração do professor livre docente será equivalente àquela fixada para a 

classe do magistério, compatível com a qualificação e experiência do contratado, a juízo do COSUP. 

 

TÍTULO VI - DO CORPO DISCENTE 

Art. 84. O corpo discente é constituído por todos os acadêmicos aptos e regularmente matriculados 

na Faculdade. 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 85. Ao acadêmico é assegurado: 

I. receber tratamento adequado à vida acadêmica; 

II. receber a orientação necessária para a realização de todas as atividades acadêmicas e de 

ensino; 

III. usufruir do ensino e dos benefícios de caráter educacional, recreativo e social ofertados pela 

Faculdade; 

IV. apresentar à coordenação do curso sugestões que visem ao aperfeiçoamento do processo de 

ensino-aprendizagem; 

V. tomar conhecimento das notas que lhe forem atribuídas nas avaliações; 

VI. requerer uma segunda oportunidade para efetuar avaliações de aprendizagem realizadas em 

sua ausência, mediante requerimento formal, no qual explicita as razões da ausência em 

questão, de acordo com regulamentação específica; 

VII. ter um representante nos órgãos colegiados da Instituição, de acordo com esse Regimento e 

demais dispositivos inerentes à espécie. 

 

Art. 86. Os deveres dos acadêmicos são: 

I. respeitar os princípios filosóficos e educacionais que norteiam a Instituição; 

II. comparecer assídua e pontualmente às aulas e demais atividades; 
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III. respeitar a Direção, os docentes, o pessoal administrativo, de suporte e manutenção, 

tratando-os com a devida urbanidade; 

IV. estudar, efetuar e apresentar os trabalhos acadêmicos indicados pelos professores, nos 

prazos e condições determinados; 

V. acolher os colegas com amizade e respeito, cultivar o clima de bem-estar, dentro das normas 

da convivência acadêmica; 

VI. zelar pela conservação das instalações, dos móveis, materiais e equipamentos coletivos e 

individuais; 

VII. empenhar-se para obter o máximo aproveitamento do ensino e das atividades acadêmicas; 

VIII. cooperar para a manutenção da ordem e da dignidade da vida acadêmica; 

IX. manter-se em dia quanto às suas responsabilidades financeiras com a instituição; 

X. acatar as disposições deste regimento e de outros dispositivos organizacionais internos. 

 

Art. 87. Ao acadêmico é vedado: 

I. envolver-se dentro ou nas proximidades da Faculdade em atos inconvenientes ou ofensivos 

aos bons costumes, ou ainda, que, de qualquer forma, venham a macular a imagem e o 

conceito social da Faculdade Escola Paulista de Direito; 

II. promover campanhas, vendas ou coletas, ou distribuir panfletos de qualquer natureza ou 

finalidade, sem autorização da coordenação do curso; 

III. utilizar-se de meios fraudulentos nas avaliações da aprendizagem; 

IV. promover tumultos de qualquer natureza, provocá-los ou deles participar; 

V. trazer para o Estabelecimento materiais explosivos, bebidas alcoólicas ou quaisquer 

substâncias alucinógenas, entorpecentes ou congêneres; 

VI. trazer para as dependências da Faculdade publicações ou objetos estranhos ao estudo, ou 

ainda que representem quaisquer riscos, mesmo que potenciais, para a integridade física ou 

moral de todo o corpo da instituição; 

VII. utilizar-se da marca EPD – Escola Paulista de Direto sem a devida autorização da Direção 

Geral.  

Parágrafo único. As normas relacionadas aos procedimentos acadêmicos, direitos e deveres, bem 

como as sanções disciplinares do corpo discente encontra-se publicadas e divulgadas por meio de 

Manual do Aluno em ambiente virtual e físico, na forma do artigo 47, parágrafo 1º da Lei 9.394/96.  
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CAPÍTULO II 

DAS SANÇÕES 

Art. 88.  As sanções à transgressão de normas ou a prática de qualquer ato desabonador por parte do 

acadêmico são as seguintes: 

I. advertência oral; 

II. advertência formal; 

III. suspensão temporária das aulas pelo prazo de 1 a 15 dias sequenciais; 

IV. emissão compulsória da guia de transferência e sua colocação à disposição do acadêmico. 

§1º. A aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da falta e a eventual reincidência. 

§2º. A aplicação das sanções de advertência oral e formal é atribuição da coordenação do curso; 

§3º. A aplicação da sanção da suspensão temporária das aulas é atribuição do colegiado do curso, 

permitida à coordenação de curso a aplicação da suspensão preventiva de até 03 dias sequenciais; 

§4º. A aplicação da sanção da emissão compulsória da guia de transferência é exclusiva da Direção 

Geral ou Acadêmica, ouvido o colegiado do curso. 

§5º. Ao aluno será assegurado o direito aos princípios do contraditório, devido processo legal e 

ampla defesa. 

§6º. Na eventualidade da aplicação da sanção de emissão compulsória de transferência, o acadêmico 

terá direito a recurso, tempestivamente, junto ao COSUP, devidamente formalizado e instruído com 

os seus argumentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a aplicação da sanção.               

 

Art. 89.  Os recursos e solicitações de reconsideração obedecerão à seguinte sequência de 

competências, para análise e decisão: 

I. Coordenação de curso; 

II. Colegiado de curso; 

III. Conselho superior. 

 

CAPÍTULO III 

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

Art. 90. A Faculdade Escola Paulista de Direito assegura aos discentes o direito de se organizarem em 

Diretório Central de Estudantes - DCE e em Centros Acadêmicos, cuja finalidade prioritária será a de 

estimular e difundir as iniciativas de caráter cultural, social, científico, desportivo e outras que se 

destinem à formação profissional, ética e à promoção de valores humanos universais e da cidadania. 
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Art. 91. O Diretório Central dos Estudantes - DCE será composto pelos Centros Acadêmicos, 

organizados na modalidade de um Centro para cada um dos cursos de graduação ofertados pela IES. 

Parágrafo único.  Tanto o DCE como os Centros Acadêmicos serão mantidos pelos seus associados. 

 

Art. 92. A representação estudantil nos órgãos colegiados será exercida por discentes indicados pelo 

Diretório Central de Estudantes ou pelo Centro Acadêmico interessado quando se tratar de algo 

específico de um determinado curso. 

 

Art. 93. Em toda e qualquer circunstância, os órgãos estudantis deverão respeitar a legislação 

brasileira e as disposições do presente Regimento Geral. 

 

CAPÍTULO IV 

DA MONITORIA E DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Art. 94.  A Faculdade Escola Paulista de Direito, conforme filosofia de proporcionar uma formação 

abrangente aos seus acadêmicos, manterá um corpo de monitores a ser preenchido por acadêmicos 

que demonstrem suficiente domínio da área de conhecimento. 

 

Art. 95.  A admissão de monitores far-se-á mediante seleção por disciplina a cargo da coordenação 

do curso, sendo o número de vagas e os critérios de seleção definidos pelo coordenador de curso e 

pelo docente responsável pela disciplina beneficiada com a monitoria. 

 

Art. 96.  Ao monitor, sob a orientação do professor da disciplina, compete: 

I. auxiliar os professores em tarefas que lhe forem atribuídas; 

II. auxiliar os acadêmicos em trabalhos de laboratório, biblioteca ou campo; 

III. prestar 10 (dez) horas semanais de trabalho de monitoria. 

Parágrafo único. É vedado ao monitor assumir atividades típicas do professor ao qual está vinculado. 

 

Art. 97.  A Faculdade Escola Paulista de Direito organizará atividades de monitoria junto a 

acadêmicos de todos os cursos a fim de prestarem seu auxílio na busca da eficácia de aprendizagem 

dos colegas, em estreita cooperação com os docentes. 

 

Art. 98. Os serviços de monitoria, sem vínculo empregatício, serão prestados por acadêmicos 

escolhidos pela coordenação de cada curso ofertado e deverão auxiliar os docentes tanto nas 

atividades de ensino como em outras por eles determinadas. 
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Art. 99.  Ao final de cada semestre letivo, as coordenações de curso levarão à Direção a relação dos 

monitores a serem desligados, bem como a previsão da necessidade para o próximo exercício letivo. 

Parágrafo único. As remunerações dos monitores, bem como o número de vagas para cada exercício, 

serão definidas pela Direção. 

 

Art. 100. Ao final de seu período de monitoria, o acadêmico deverá apresentar um relatório de suas 

atividades ao professor responsável e este encaminhará a coordenação do curso, e, se cumpridas as 

exigências do próprio projeto, receberá um Certificado de Monitoria. 

 

Art. 101.  Os acadêmicos serão estimulados, de acordo com a disponibilidade financeira 

da Faculdade, de outras agências públicas ou de empresas, a usufruir de bolsas de Iniciação 

Científica, cujo desenvolvimento deverá ocorrer em laboratórios de pesquisa existentes na 

Faculdade. 

Parágrafo único.  Os critérios para a atribuição das bolsas, o seu número e o valor da remuneração 

serão fixados pela Direção Geral. 

 

TÍTULO VII - DO REGIME ACADÊMICO 

Art. 102. O Regime Acadêmico da Faculdade Escola Paulista de Direito será o da semestralidade - 

composta por dois bimestres letivos - e terá o número de, no mínimo, 100 (cem) dias semestrais de 

trabalhos acadêmico efetivo, excluído tempo reservado aos exames finais, conforme legislação em 

vigor. 

Parágrafo único. Os cursos ofertados em parceria com outras Instituições poderão ter um Regime 

Acadêmico próprio para sua operacionalização em acordo com a legislação em vigor. 

 

Art. 103. O Regime Acadêmico da Faculdade Escola Paulista de Direito para os cursos de educação a 

distância terá sua metodologia e carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso em 

acordo com legislação em vigor. 

 

Art. 104. A organização curricular do semestre letivo de cada curso ofertado deverá contemplar a 

sequência coerente dos conteúdos de cada disciplina, de modo a assegurar a progressão e o 

aprofundamento dos conhecimentos auferidos. 

Parágrafo único. As disciplinas que necessitarem de realização de atividades associadas à prática 

profissional, como estágios, visitas e outras, poderão acontecer em turnos distintos em que são 

oferecidos os cursos. 
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Art. 105. A duração de cada curso bem como sua carga horária total serão definidas pela Faculdade, 

dentro do projeto de sua própria criação ou com alteração posterior, desde que atendida toda a 

legislação inerente à matéria e assegurada a qualidade dos profissionais formados. 

Parágrafo único.  A observância das diretrizes curriculares legais previstas na criação de cada um dos 

cursos ofertados pela Faculdade Escola Paulista de Direito será objeto de especial atenção em seu 

cumprimento e integralização. 

 

Art. 106. Por ocasião do processo de seleção e matrícula de acadêmicos, mediante edição de 

catálogo ou publicação equivalente prevista em legislação em vigor, a Faculdade deverá informá-los, 

com clareza, sobre a duração de cada curso e sobre outras exigências para sua total integralização. 

 

TÍTULO VIII - DA DESTINAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS 

 Art. 107. As vagas iniciais, a serem preenchidas por processo seletivo, serão definidas pelo COSUP, 

segundo critérios legais e regulamento próprio e específico para cada concurso. 

 

Art. 108. O preenchimento de vagas iniciais e remanescentes nos cursos dar-se-á nos termos do 

edital do processo seletivo. 

 

TÍTULO IX - DAS FORMAS DE INGRESSOS, DA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS, DAS MATRÍCULAS, 

DOS CANCELAMENTOS E DO TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CURSOS 

CAPÍTULO I 

DAS FORMAS DE INGRESSO 

Seção I - Do Processo Seletivo 

Art. 109.  O acesso aos cursos de graduação dar-se-á mediante aprovação em processo seletivo, 

segundo normas estabelecidas pela Comissão Permanente dos Processos Seletivos e tem por 

finalidade verificar o nível de aptidão intelectual dos candidatos, bem como classificá-los para os 

diversos cursos de graduação, nos termos da legislação vigente, abertos a candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente.  

§1º. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital próprio, do qual devem constar os 

cursos e habilitações oferecidos, com o número respectivo de vagas, duração, período, prazos de 

inscrição, documentação exigida para a inscrição, datas de realização dos exames/atividades de 

seleção e respectivos horários, critérios de classificação, de desempate e demais informações 

complementares. 
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§2º. As vagas remanescentes do processo seletivo podem ser objeto de novo edital e também, 

oferecidas a portadores de diploma de curso superior. 

§3º. O aluno que abandonou ou cancelou sua matrícula poderá ingressar com a nota do último 

processo seletivo feito na instituição. 

 

Art. 110. O ingresso no processo seletivo é aberto a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente, nos termos da legislação vigente.  

   

Art. 111. O processo seletivo obedece a critérios e normas de seleção e admissão que levam em 

conta os seus efeitos sobre a orientação do ensino médio, devendo a Instituição articular-se com os 

órgãos normativos dos sistemas de ensino, de sua clientela e do Sistema Federal de Ensino.  

 

Art. 112. A classificação será realizada pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 

estabelecidos pela Comissão Permanente dos Processos Seletivos.  

§1º. A classificação obtida é válida para a matrícula no ano letivo para o qual se realize o concurso, 

tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la no prazo estabelecido 

no edital ou, em o fazendo, não atender a todas as exigências contidas no referido edital, dentro dos 

prazos fixados.  

§2º. Quando da ocorrência de vagas não preenchidas após o processo de seleção e/ou vagas 

remanescentes dos cursos, a Instituição pode realizar novo processo de seleção e/ou nelas podem 

ser matriculados portadores de diploma de graduação.  

 

Art. 113. A Comissão Permanente de Processos Seletivos poderá realizar outros processos seletivos, 

internos e externos, desde que autorizada pelo Diretor Geral.  

   

Seção II - Do Recebimento de Transferências 

Art. 114. Desde que atendidas as questões legais e a disponibilidade de vagas, a Faculdade Escola 

Paulista de Direito aceitará transferência de acadêmico oriundo de curso devidamente reconhecido 

e/ou autorizado de outra instituição de ensino superior, para prosseguimento dos estudos no mesmo 

curso ou em curso afim, desde que não tenha esgotado o prazo legal para a integralização do curso.    

Parágrafo único. Na eventualidade de que haver mais requerimentos de recebimento de 

transferências do que o número de vagas disponíveis, caberá à coordenação do curso em questão 

prover à seleção dos candidatos, seja por análise de currículos ou por avaliação de nível de 

conhecimentos dos candidatos. 
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Art. 115. A Faculdade Escola Paulista de Direito aceita transferência de ex-officio de aluno 

regularmente matriculado em curso reconhecido e/ou autorizado, para prosseguimento dos estudos 

no mesmo curso ou, quando não houver, em curso afim, conforme legislação em vigor.  

 

Art. 116. O candidato deve protocolar seu requerimento de transferência na Secretaria da Faculdade, 

com a documentação exigida. 

 

Seção III - Do Aproveitamento de Curso Superior 

Art. 117. O portador de diploma de curso superior devidamente registrado pode, independente de 

processo de seleção, solicitar ingresso em qualquer curso, sempre que existirem vagas iniciais 

remanescentes. 

§1º. Considera-se ingresso para complementação de estudos quando o portador de diploma de curso 

superior retornar para obtenção de outra habilitação do mesmo curso. 

§2º. Os demais casos de ingresso previsto no caput deste artigo são considerados por 

aproveitamento de curso superior. 

§3º. O candidato deve protocolar seu pedido acompanhado de cópia autenticada do diploma 

devidamente registrado, do histórico escolar e, quando for o caso, dos programas necessários para 

fins de equivalência de disciplinas. 

 

Seção IV - Da Reopção de Curso 

Art. 118. O aluno matriculado em curso de graduação da Faculdade Escola Paulista de Direito, que 

nela ingressou por processo seletivo, pode requerer reopção para outro curso de graduação ofertado 

pela Faculdade, desde que haja disponibilidade de vaga no curso pretendido. 

 

CAPÍTULO II 

DA TRANSFERÊNCIA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Art. 119. É concedida a matrícula ao acadêmico transferido de curso de ensino superior de 

instituição congênere, nacional ou estrangeira, respeitada a legislação em vigor, para continuidade 

dos estudos no mesmo curso ou, quando não houver, em curso afim, e obedecidas as seguintes 

exigências:  

I. existência de vaga no curso e turno pretendido;  
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II. cumprimento dos prazos fixados no Calendário Semestral da Faculdade Escola Paulista de 

Direito; 

III. aprovação e classificação em processo seletivo estabelecido em edital próprio da EPD; 

IV. desde que não haja se esgotado o prazo de integralização do curso.  

   

Art. 120. Na eventualidade de haver mais requerimentos de recebimento de transferência do que o 

número de vagas disponíveis caberá a Coordenação do Curso em questão promover à seleção dos 

candidatos, seja por análise de currículo ou por avaliação do nível de conhecimento.  

   

Art. 121. A Faculdade Escola Paulista de Direito aceita a transferência ex-offício de aluno 

regularmente matriculado em curso reconhecido e/ou autorizado, para prosseguimento dos estudos 

no mesmo curso, ou quando não houver, em curso afim, em conformidade com a legislação vigente.  

   

Art. 122. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação exigida 

por força deste Regimento Geral, além do histórico escolar do curso de origem, programas e cargas 

horárias das disciplinas nele cursadas, com respectivos conceitos ou notas obtidas, além de outros 

que se façam necessários para atender à legislação pertinente.  

§1º. A documentação pertinente à transferência deverá ser necessariamente original.  

§2°. O processo de aproveitamento de estudos relativos a disciplinas cursadas em outra IES será 

realizado pelo Coordenador do Curso e contemplará dados relativos à equivalência de conteúdos e 

de carga horária entre as disciplinas cursadas e objeto de aproveitamento. A dispensa será 

autorizada quando o conteúdo da matéria cursada for equivalente ao da disciplina objeto de 

dispensa e/ou a carga horária da disciplina cursada for igual, superior, mas nunca inferior a 80% 

(oitenta por cento) da carga horária da disciplina objeto da dispensa.  

   

Art. 123. A dispensa de disciplinas dos currículos dos cursos ministrados pela Faculdade Escola 

Paulista de Direito é concedida pelo Coordenador de Curso mediante deferimento do pedido de 

aproveitamento dos estudos, obedecidas as seguintes condições:  

I. ter sido o acadêmico aprovado na disciplina;  

II. ser a carga horária e o conteúdo da disciplina, na Instituição de origem, equivalente, no 

mínimo, a dois terços da disciplina correspondente, considerando-se para cálculo da carga 

horária total, a constante dos currículos da Faculdade Escola Paulista de Direito.  

§1º. Os pedidos de aproveitamento de estudos e concessão de créditos deverão ser apresentados à 

Secretaria Geral da Faculdade Escola Paulista de Direito por ocasião da matrícula ou na rematrícula.  

§2º. Os créditos serão concedidos de acordo com normas complementares, estabelecidas pelo 

Conselho Superior.  

   

Art. 124. A matrícula do aluno transferido, inclusive de militar e servidor público e seus 

dependentes, far-se-á mediante adaptação e aproveitamento de estudos de acordo com as 

diretrizes curriculares do curso.  
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Art. 125. Todo acadêmico transferido está sujeito às adaptações que se fizerem necessárias ao 

currículo pleno vigente, aceitos os estudos realizados com aproveitamento no curso de origem:  

I. disciplina do currículo do curso de origem pode ser aproveitada em substituição à congênere 

da Faculdade Escola Paulista de Direito, quando forem correspondentes os programas ou 

quando equivalentes os conteúdos formativos;  

II. concedido o aproveitamento de estudos e procedidas as adaptações do currículo do curso de 

origem ao da Faculdade Escola Paulista de Direito, deve o acadêmico cursar as demais 

disciplinas constantes do currículo pleno do curso em que estiver matriculado na Instituição, 

de acordo com as normas fixadas neste Regimento Geral e na legislação dos órgãos públicos 

competentes;  

III. para integralização curricular do curso exige-se carga horária total não inferior à prevista na 

Faculdade Escola Paulista de Direito;  

IV. a isenção de disciplina poderá ser autorizada quando o conjunto de cargas horárias e os 

conteúdos das disciplinas em questão tiverem equivalência entre si não inferior a 80% 

(oitenta por cento).  

  

Art. 126. A requerimento do interessado, a Faculdade Escola Paulista de Direito concede 

transferência ao acadêmico nela matriculado.  

Parágrafo único. Será concedida e assegurada a transferência a alunos regulares, sem possibilidade 

de negativa, aos alunos que se encontrem inadimplentes financeiramente, bem como nos casos em 

que o aluno encontre-se submetido ou envolvido em processo disciplinar em trâmite e mesmo nos 

casos em que o aluno estiver frequentando o primeiro ou o último período de curso, desde que 

requeridos por parte do interessado, pessoalmente ou na forma de procuração devidamente 

reconhecida em cartório, nos prazos e condições estabelecidas nos calendários acadêmicos da 

Faculdade Escola Paulista de Direito.  

   

Art. 127. Aplicam-se à matrícula dos diplomados e de acadêmicos provenientes de outros cursos de 

graduação da Faculdade Escola Paulista de Direito, ou de instituições congêneres, as normas 

referentes à transferência e aproveitamento de estudos, expressas neste Regimento Geral.  

   

Art. 128. A Faculdade Escola Paulista de Direito observada a legislação vigente, disponibilizará, por 
meio de catálogo, as condições de oferta dos cursos, onde constarão:  

I. relação dos dirigentes da Instituição, inclusive coordenadores de cursos e de programas, 

indicando titulação e/ou qualificação profissional e regime de trabalho; 

II. relação nominal do corpo docente da Instituição, indicando área de conhecimento, 

titulação e qualificação profissional e regime de trabalho;  

III. descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, por área de 

conhecimento, política de atualização, área física disponível e formas de acesso e utilização; 

IV. descrição dos laboratórios instalados, por área de conhecimento a que se destinam, área 

física disponível e equipamentos instalados; 
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V. relação de computadores à disposição dos cursos e descrição das formas de acesso às redes 

de informação; 

VI. número máximo de acadêmicos por turma, período, duração do curso, tempo para 

integralização; 

VII. relação de cursos autorizados/reconhecidos, citando o ato legal de autorização/ 

reconhecimento, e dos cursos em processo de reconhecimento, citando o ato legal de sua 

autorização; 

VIII. conceitos obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, quando 

houver; 

IX. valor corrente das mensalidades por curso ou habilitação; 

X. valor corrente das taxas de matrícula e outros encargos financeiros a serem assumidos 

pelos acadêmicos; 

XI. formas de reajuste vigente dos encargos financeiros.  

Parágrafo único. O catálogo a que se refere o caput estará disponível no site da Faculdade Escola 

Paulista de Direito na Secretaria Geral, a partir da data de abertura das inscrições, destinado aos 

interessados em concorrer às vagas nos cursos oferecidos e aos acadêmicos matriculados em outros 

cursos.  

   

Art. 129. A regulamentação do disposto neste capítulo é da competência do Reitor, observada a 

legislação vigente.  

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

Art. 130.  A matrícula deverá ser efetivada conforme normativa estabelecida pela Secretaria Geral e 

mediante apresentação de toda a documentação exigida. 

Parágrafo único. A Secretaria Geral compete a conferência e a guarda da referida documentação. 

 

Art. 131. Os atos de matrícula e rematrícula estabelecem entre a Faculdade Escola Paulista de Direito 

e o acadêmico um vínculo contratual, de natureza bilateral, que geram direitos e deveres entre as 

partes e o compromisso de o acadêmico obedecer às disposições contidas neste Regimento, bem 

como as determinações da Diretoria Geral.  

Parágrafo único. A efetivação da matrícula e da rematrícula do acadêmico da Faculdade Escola 

Paulista de Direito dependem da assinatura de um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 

instrumento jurídico hábil indispensável ao estabelecimento dos direitos e das obrigações legais 

entre contratante e contratado.  

 

Art. 132. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar a matrícula, ato que 

formaliza o ingresso no curso e a vinculação do acadêmico da Faculdade Escola Paulista de Direito, na 
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Secretaria Geral, sob a supervisão da Diretoria Geral, em período fixado no Calendário Acadêmico, 

apresentando, no mínimo, os seguintes documentos: 

I. duas cópias do histórico escolar do ensino médio ou equivalente; 

II. duas cópias do certificado de conclusão do ensino médio; 

III. contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelo responsável ou pelo acadêmico 

maior de 18 anos; 

IV. comprovante de pagamento da primeira parcela da anuidade escolar; 

V. duas fotos três por quatro; 

VI. duas cópias da certidão de nascimento ou casamento; 

VII. duas cópias de registro geral RG e CPF; 

VIII. duas cópias do título de eleitor; 

IX. duas cópias da quitação militar (frente e verso); 

X. uma cópia do comprovante de residência.  

Parágrafo único. No caso de diplomado em curso de graduação é exigida a apresentação do diploma, 

devidamente registrado, em substituição ao documento previsto no inciso “II”.  

  

Art. 133. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar a matrícula, ato que 

formaliza o ingresso no curso e a vinculação do acadêmico da Faculdade Escola Paulista de Direito, na 

Secretaria Geral, sob a supervisão da Diretoria Geral, apresentando toda a documentação exigida.  

 

Art. 134.  Em nenhuma hipótese é permitida a matrícula em disciplinas de dependência ou adaptação 

com horários coincidentes. 

 

Art. 135.  Somente podem frequentar aulas os alunos que constem no respectivo diário de classe, 

cabendo ao professor ministrante da disciplina conferir a cada emissão do diário de classe, o 

cumprimento deste artigo. 

 

CAPÍTULO IV 

DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Art. 136.  O acadêmico terá direito a trancamento de matrícula.            

§1º. Os prazos limites para trancamento e reabertura de matrícula estarão fixados no Calendário 

Acadêmico. 

§2º. A reabertura da matrícula só poderá ser efetivada, por requerimento, até a data estipulada no 

Calendário Acadêmico. 
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§3º.  Os períodos de efetivo trancamento de curso não são considerados para efeito de contagem de 

tempo de integralização curricular. 

§4º.  O período em que a matrícula poderá ficar trancada será de um semestre letivo, renovável uma 

vez, consecutivamente ou não, por igual período. 

 

CAPÍTULO V 

DO DESLIGAMENTO 

Art. 137. O aluno é desligado da Faculdade quando: 

I. não requerer e não entregar a documentação exigida no ato da matrícula, nos prazos 

estabelecidos pela Secretaria Geral; 

II. requerer formalmente o cancelamento (sendo aceito o requerimento efetivado por seu 

representante legal, e em caso de maioridade, será exigida procuração com poderes 

específicos para o ato); 

III. requerer formalmente a transferência para outra instituição (sendo aceito o requerimento 

efetivado por seu representante legal, e em caso de maioridade, será exigida procuração 

com poderes específicos para o ato); 

IV. não renovar a matrícula e não solicitar trancamento de matrícula, de conformidade com as 

normas legais ou estabelecidas neste Regimento Geral, nos prazos do Calendário Acadêmico; 

V. houver cassação de determinação judicial que tiver originado sua matrícula; 

VI. for comprovada fraude na documentação apresentada na matrícula; 

VII. incorrer em conduta imprópria passível de desligamento, conforme previsto neste 

Regimento Geral; 

VIII. abandonar o curso; 

IX. em caso de falecimento. 

 

CAPÍTULO VI 

DO TEMPO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

Art. 138. O tempo mínimo em que o acadêmico poderá integralizar seu curso será aquele estipulado 

na organização do curso em referência e constante do processo de sua criação ou do Edital de 

seleção de ingresso.                                    

 

Art. 139. O discente que demonstre extraordinário aproveitamento nos estudos poderá ter abreviada 

a duração do seu curso. 



 

Avenida Liberdade nº 956 – Liberdade – São Paulo – SP – 11 3273-3606 

46 
  

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

§1º.  Caberá ao Colegiado de Curso, sob a iniciativa do seu coordenador, prover à avaliação ampla 

dos conhecimentos do discente, através de provas, entrevistas e outros instrumentos de avaliação 

específicos, aplicados pelo mesmo colegiado, ao qual compete elaborar seu parecer. 

§2º.  Uma vez deferido o requerimento de abreviação pelo Colegiado de Curso, o processo será 

enviado ao COSUP para decisão final. 

§3º.  Se o processo for aprovado pelo COSUP, competirá a Secretaria Geral providenciar os devidos 

registros. 

 

CAPÍTULO VII 

DO REGIME ESPECIAL 

Art. 140.  Ao acadêmico impossibilitado de frequentar as aulas nos casos previstos por Lei, a 

Faculdade Escola Paulista de Direito permite a substituição da frequência às aulas, por exercícios 

domiciliares durante o período determinado. 

§1º. No caso de acadêmicos portadores das afecções incompatíveis com a frequência a atividades 

acadêmicas, conforme determinado no Atestado Médico, será amparado pelo Decreto-Lei nº. 

1044/69 

§2º. No caso de gravidez, a acadêmica será amparada nos termos da Lei 6202/75, que permite que a 

gestante a partir do 8º mês solicite afastamento das suas atividades, por até 90 dias; 

§3º. No caso de acadêmico atleta, será amparado conforme previsto no Art.85 da Lei 9.615/98 de 

forma a harmonizar a atividade desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à 

promoção escolar. 

§4º. No caso de acadêmicos convocados por força de serviços ou manobras militares, conforme 

artigo 60, § 4º da Lei 4.375 de 17 de agosto de 1964, terão suas faltas abonadas. 

 

Art. 141. As condições, determinações e obrigações decorrentes do Regime Especial serão fixados em 

Regulamentação própria. 

 

TÍTULO X - DA AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO, FREQUÊNCIA E DEPENDÊNCIA 

CAPÍTULO I 

DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

Art. 142.  As verificações de aprendizagem serão obrigatórias (de acordo com a natureza da área de 

conhecimento) e poderão ser efetuadas mediante os mais diversos mecanismos de apuração de 

resultados, que serão expressos bimestralmente através de notas. 
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Parágrafo único. Os cursos realizados em parceria com outras instituições e na modalidade de 

educação a distância terão as verificações de aprendizagem normatizadas por regulamentação 

específica, desde que respeitada a legislação em vigor.  

 

Art. 143. A avalição é composta de duas modalidades: 

I. avaliação do professor; 

II. avaliação institucional. 

 

Art. 144. A nota da Avaliação do Professor será composta pela média de três atividades a serem 

desenvolvidas ao longo do semestre da seguinte forma: 

I. o docente deverá utilizar diferentes instrumentos de avaliação como seminários, 

questionários, provas, apresentações e participação em aula; 

II. a forma de Avaliação do Professor deve constar do Plano de Ensino enviado para os alunos 

no início do semestre; 

III. a média das notas da avaliação do professor valerá de 0 a 10 com peso 5; 

IV. na hipótese de um aluno perder qualquer das atividades que compõem a Avaliação do 

Professor, a reposição das notas fica a critério do docente, devendo este, caso opte pela 

reposição, aplicar um critério isonômico para toda sala. 

 

Art. 145. A nota da Avaliação Institucional consistirá em uma prova dissertativa que valerá de 0 a 10 

e comporá a média final tendo peso 5. 

 

Art. 146. A Avaliação Substitutiva visa repor a Avaliação Institucional da seguinte forma: 

I. em caso de ausência do estudante no dia designado pela coordenação a solicitação deverá 

ser feita em requerimento próprio por meio da área do aluno no site da Faculdade; 

II. em caso de indisponibilidade do sistema, o referido requerimento deverá ser feito junto à 

Secretaria, conforme o período estipulado no calendário acadêmico; 

III. é vedado ao docente realizar prova substitutiva sem a autorização pela secretaria e/ou 

coordenação. 

 

Art. 147. A Avaliação Especial será concedida ao aluno que ausentar-se em qualquer uma das 

Avaliações Institucional e Docente e esteja amparado: 

I. pelas hipóteses previstas no Decreto-Lei nº 1.044/69 (portadores de afecções congênitas ou 



 

Avenida Liberdade nº 956 – Liberdade – São Paulo – SP – 11 3273-3606 

48 
  

FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 

adquiridas, infectocontagiosas, traumatismos e outras condições patológicas; 

II. lei n° 6.202/75 (gestantes a partir do oitavo mês de gravidez e durante os três meses após o 

parto); 

III. das convocações legais (serviços eleitorais ou judiciais). 

IV. para tanto, deverá ser apresentada: 

a) a solicitação por meio da área do aluno. Em caso de indisponibilidade do sistema, o 

referido requerimento deverá ser feito junto à Secretaria, conforme o período estipulado no 

calendário acadêmico; 

b) a convocação ou Laudo Médico passado por Serviço Médico ou por profissional 

devidamente credenciado (com a descrição do quadro clínico e o respectivo indicativo do 

CID).  

 

Art. 148. Não serão aceitas declarações ou atestados feitos em simples receituários médicos. Para 

usufruir desse benefício, o aluno poderá fazer-se representar por outra pessoa.  

 

Art. 149. O requerimento, relativo a esse regime excepcional, deve ser instruído com todos os 

documentos comprobatórios e outros que poderão ser solicitados pelo Coordenador do Curso. 

 

Art. 150. Caso o aluno não alcance a média mínima para aprovação (6.0) deverá ser submetido a um 

exame final: 

I. o conteúdo deste exame deverá abranger a matéria ministrada ao longo de todo semestre; 

II. a data estará prevista no calendário acadêmico da EPD; 

III. a nota do exame em nenhuma hipótese substitui as médias e notas que a antecederam. 

 

Art. 151. Os critérios de aprovação envolverão simultaneamente a frequência e o aproveitamento 

acadêmico. 

 

Art. 152. A nota do semestre será definida pela média entre a Avaliação do Professor (peso 5) e a 

Avaliação Institucional (peso 5).  

 

Art. 153. Para a aprovação no semestre o discente deverá obter a média mínima de 6,0 (seis) e 

frequência mínima de 75%. A média final (MF) será calculada da seguinte forma: 

I. A Avaliação do Professor (AP) será composta da soma das três notas (N1 a N3) divididas por 

igual número. Caso o docente assim opte, cada nota poderá ter um peso diferente, desde 
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que a nota final desse quesito componha a média final (MF) tendo peso 5.  

𝐴𝑃 =  
𝑁1 +  𝑁2 + 𝑁3

3
 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 0 ≤ 𝐴𝑃 ≤ 10 𝑒 0 ≤ 𝑁(1,2,3) ≤ 10 

 

II. A Média Final (MF) será calculada pela soma da AP (peso 5) e da AI ou AS (peso 5), dividido por 

dois. Estará aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0.  

𝑀𝐹 =  
𝐴𝑃 +  𝐴𝐼 𝑜𝑢 𝐴𝑆

2
  𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 0 ≤ 𝐴(𝐼,𝑆) ≤ 10 𝑒 𝑀𝐹 ≥ 6,0 

 

III. Caso o aluno fique com a média inferior a 6,0 (seis) e igual ou superior a 4,0 (quatro), este 

poderá realizar um exame final, devendo, nesta hipótese, obter média (ME) igual ou superior 

a 5,0 para ser promovido, conforme fórmula abaixo:  

𝑆𝑒 4,0 ≤ 𝑀𝐹 < 6,0 ∴ 𝑀𝐸 =  
(𝑀𝐹 + 𝐸)

2
 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑀𝐸 ≥ 5,0 

IV. Caso o aluno obtiver uma média final (MF) inferior a 4,0 (quatro), estará em DP direto, não 

podendo realizar o exame (E); 

 

V. Legenda: 

a) MF = Média Final; 

b) AP = Avaliação do Professor; 

c) N1 = Nota 1 

d) N2 = Nota 2; 

e) N3 = Nota 3; 

f) AI = Avaliação Institucional; 

g) AS = Avaliação Substitutiva; 

h) ME = Média do Exame; 

i) E = Exame. 

 

Art. 154. A revisão é o direito de o aluno ter a correção da Avaliação Institucional e da Avaliação 

Substitutiva revista por outro docente. 

Parágrafo único. A revisão deverá ser solicitada por meio da área do aluno conforme prazo 

estabelecido no Calendário Acadêmico da EPD. 
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CAPÍTULO II 

DA FREQUÊNCIA 

Art. 155.  A assiduidade às aulas para os cursos presenciais é obrigatória e, para fins de aprovação, a 

frequência mínima é de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade da carga horária de cada 

uma das disciplinas ministradas no semestre. 

Parágrafo único. O discente cuja frequência às aulas ministradas no semestre for inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento), independentemente dos resultados de seu aproveitamento de 

aprendizagem, será reprovado por faltas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 

 

Art. 156. Para os cursos de educação a distância o sistema de controle de frequências é estipulado 

pelo Projeto Pedagógico do Curso. 

CAPÍTULO III 

DA DEPENDÊNCIA 

Art. 157. O acadêmico poderá acumular dependência em, no máximo, três reprovações em 

disciplinas do período, ou de períodos anteriores, podendo cursar no seguinte aquelas que não as 

exigirem como pré-requisitos. 

§1º. O acadêmico com mais de quatro reprovações pendentes em disciplinas do período, ou de 

períodos anteriores, deve matricular-se somente nas disciplinas pendentes. 

§2º. O acadêmico que acumular menos de três reprovações, poderá cursar as demais disciplinas, 

desde que não haja pré-requisito estabelecido entre elas. Acaso haja pré-requisito, o acadêmico 

poderá matricular-se no período normal, desde que curse todas as disciplinas pré-requisito em 

regime de contra turno. 

§3º.  A organização das avaliações de assimilação dos conteúdos e todas as demais providências 

necessárias ao processo organizacional referente a dependências estarão a cargo do coordenador do 

curso e dos docentes das disciplinas em questão. 

§4º. Em qualquer circunstância, o acadêmico estará dispensado de cursar novamente aquelas 

disciplinas em que já houver sido aprovado, com conteúdo e carga horária equivalentes. 

§5º. As disciplinas cursadas em dependências seguirão os critérios de frequência e aprovação 

previstos neste Regimento.   

§6º. Os custos financeiros decorrentes das dependências serão assumidos pelo acadêmico.   

§7º. Os cursos realizados em parceria com outras Instituições e na modalidade de educação à 

distância terão os critérios referente a dependência normatizados por regulamentação específica, 

respeitada a legislação em vigor. 
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CAPÍTULO IV 

DOS ESTÁGIOS  

Art. 158. Os estágios previstos na formatação de cada um dos cursos ofertados, quando couberem, 

deverão ser cumpridos na íntegra pelo acadêmico, como condição necessária para a integralização 

do seu curso de graduação. 

 

Art. 159. A organização, o acompanhamento e todas as demais providências relativas aos estágios 

estarão a cargo da coordenação de cada curso. 

Parágrafo único. Os cursos que contemplam estágio curricular supervisionado no seu Projeto 

Pedagógico terão regulamento próprio que preveem carga horária, convênios, formas de 

apresentação, orientação, supervisão, coordenação e avaliação. 

 

Art. 160. O Estágio Supervisionado divide-se em duas categorias: 

I. Estágio Supervisionado Curricular, também chamado Estágio Supervisionado Obrigatório; 

II. Estágio Supervisionado Extracurricular, também chamado Estágio Supervisionado Não-

obrigatório. 

 

Art. 161. Consideram-se Estágio Supervisionado Curricular as atividades de aprendizagem social, 

profissionais e culturais, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e 

trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral junto a pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino, previsto na matriz 

curricular dos cursos de graduação, em caráter obrigatório, avaliados conforme calendário escolar e 

regulamentado por este instrumento. 

Parágrafo único. Os Estágios Supervisionados Curriculares, previstos na formatação de cada um dos 

cursos ofertados, quando couberem, deverão ser cumpridos na íntegra pelo acadêmico, como 

condição necessária para a integralização do seu curso de graduação. 

 

Art. 162. O Estágio Supervisionado Curricular tem a finalidade de propiciar a complementação do 

ensino, devendo ser planejado, executado e avaliado em conformidade com os currículos e 

programas de cada curso, observando-se o calendário acadêmico, a fim de se constituir em 

instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, 

científico e de relacionamento humano, sendo realizado sob a supervisão de um docente, conforme 

seu Regulamento respectivo. 
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Art. 163. Para a oferta de campos de estágio curricular, a Faculdade Escola Paulista de Direito poderá 

celebrar convênios com instituições públicas e privadas, com centros de integração empresa-escola 

ou com outras organizações que possam contribuir para a formação profissional dos acadêmicos. 

 

Art. 164. A carga horária e as áreas do Estágio Supervisionado Curricular estarão definidas no Projeto 

Pedagógico de cada curso. 

 

Art. 165. O Estágio Supervisionado Extracurricular é o que, sem se constituir atividade obrigatória 

estabelecida na legislação específica dos diferentes cursos, constitui oportunidade para que o futuro 

profissional adquira novas experiências no mercado de trabalho e complementação da formação 

profissional, pode possibilitar o acesso ao mercado de trabalho sem vínculo empregatício. 

 

Art. 166. O Estágio Supervisionado Extracurricular só terá validade com a existência de um 

Instrumento Jurídico (Termo de Compromisso), em três vias, celebrado entre Empresa/Instituição e o 

estudante com interveniência obrigatória da Faculdade Escola Paulista de Direito, podendo ser 

validado, à critério do Projeto Pedagógico de cada Curso, como atividades complementares. 

 

Art. 167. A regulamentação sobre o funcionamento do Estágio Extracurricular consta de 

Regulamento próprio do Núcleo de Desenvolvimento Docente e Discente. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 168. Atividades Complementares são oportunidades que deverão ser vivenciadas ao longo do 

curso de graduação, em situações extraclasse, de forma teórica ou prática, e têm como finalidade 

proporcionar o enriquecimento das experiências curriculares, diversificando os espaços educacionais 

e ampliando o universo cultural dos acadêmicos. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares, previstas na formatação de cada um dos cursos 

ofertados, quando couberem, deverão ser cumpridos na íntegra pelo acadêmico, como condição 

necessária para a integralização do seu curso de graduação. 

 

Art. 169. As Atividades Complementares deverão ser cumpridas conforme as determinações 

estabelecidas nas Diretrizes Curriculares de cada curso e em consonância com a regulamentação 

definida pela Faculdade. 
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TÍTULO XI - DA COLAÇÃO DE GRAU 

Art. 170.  A colação de grau dos alunos concluintes de curso é ato oficial da faculdade, realizada em 

sessão solene e pública, presidida pelo Diretor Geral, ou seu representante, em dia e horário e local 

previamente fixados. 

§1º. Os cursos realizados na modalidade de educação à distância terão o critério referente à colação 

de grau normatizados por regulamentação específica. 

§2º. As condições, determinações e requisitos para a realização da solenidade descrita no caput, 

constará de regulamentação específica. 

 

TÍTULO XII - DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Art. 171.  A Faculdade Escola Paulista de Direito conferirá diplomas para os acadêmicos que tiverem 

cumprido todas as exigências curriculares e legais e que não possuam pendências relativas à 

documentação. 

 

Art. 172. Os diplomas serão expedidos pela Secretaria Geral que, quando couber, proverá o seu 

registro nos órgãos públicos competentes, nos termos da legislação específica que rege a matéria. 

 

Art. 173.  A Faculdade conferirá certificados na conclusão de atividades acadêmicas, de extensão e 

outras, desde que integralizadas as condições para tanto, devidamente previstas na promoção e 

organização do evento, seja para os acadêmicos regularmente matriculados, seja para outros 

participantes do projeto finalizado. 

 

TÍTULO XIII - DA BIBLIOTECA 

Art. 174. A Biblioteca é o órgão centralizador do material bibliográfico e tem por finalidade o 

fornecimento de subsídios e de orientação a docentes e discentes para eficiente desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, aquisição de conhecimentos e realização de pesquisas, conforme seu 

regulamento interno. 

 

Art. 175.  A Biblioteca colocará à disposição da comunidade acadêmica os meios e equipamentos 

necessários para o acesso ao conhecimento, seja por recursos eletrônicos e tecnológicos existentes, 

seja por materiais impressos ou outras ferramentas de ensino e de pesquisa. 

 

Art. 176.  O funcionamento da Biblioteca estará subordinado à Direção. 
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TÍTULO XIV - DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

Art. 177. O Instituto Superior de Educação, de caráter profissional, visa à formação continuada e 

complementar para o magistério da educação básica, o qual inclui, entre outros, cursos de 

licenciatura destinados à formação de docentes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino 

médio. 

 

Art. 178. O Instituto Superior de Educação da Faculdade Escola Paulista de Direito será organizado 

como coordenação única de cursos ministrados em diferentes unidades desta instituição. 

§1°. A coordenação do Instituto Superior de Educação será responsável por articular a formulação, 

execução e avaliação do projeto institucional de formação de professores, articulados com os 

projetos pedagógicos de curso e institucional (PDI). 

§2°. O corpo docente que constituirá o Instituto Superior de Educação será cedido das diversas 

unidades da Faculdade Escola Paulista de Direito e deverá ser composto de acordo com a legislação 

vigente. 

§3°. O termo de cessão dos docentes deverá prever o tempo a ser necessariamente dedicado à 

orientação da prática de ensino e à participação no projeto pedagógico. 

 

Art. 179. Os cursos de licenciatura do Instituto Superior de Educação estarão abertos a alunos 

concluintes do ensino médio e são destinados à formação e capacitação de docentes para atuarem 

nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. 

 

Art. 180. Os cursos vinculados ao Instituto Superior de Educação deverão observar, na formação de 

seus alunos: 

I. a articulação entre a teoria e prática, valorizando o exercício da docência; 

II. a articulação entre áreas do conhecimento ou disciplinas; 

III. o aproveitamento da formação e de experiências anteriores em instituições de ensino e na 

prática profissional; 

IV. a ampliação dos horizontes culturais e o desenvolvimento da sensibilidade para as 

transformações do mundo contemporâneo. 

 

Art. 181. Os cursos de licenciatura serão organizados e atuarão de modo a capacitarem profissionais 

aptos a: 

I. conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento que serão 

objeto ativo de docente, adequando-os às necessidades dos alunos; 
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II. compreender e atuar sobre o processo de ensino-aprendizagem na escola e nas suas 

relações com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino; 

III. resolver problemas concretos da prática docente e da dinâmica escolar, zelando pela 

aprendizagem dos alunos; 

IV. considerar, na formação dos alunos da educação básica, suas características socioculturais e 

psicopedagógicas; 

V. sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente. 

 

Art. 182. A constituição e o funcionamento do Instituto Superior de Educação terão regulamento 

próprio, estabelecidos por resoluções aprovadas pelo COSUP. 

 

TÍTULO XV - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA 

Art. 183.  Para conduzir suas ações, a Faculdade Escola Paulista de Direito e os docentes terão como 

referência, entre outros pertinentes às bases filosóficas e pedagógicas que assumem, os princípios a 

seguir explicitados.  

 

Art. 184. O princípio de consciência política e histórica da diversidade na IES deve conduzir: 

I. à igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos; 

II. à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-

raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em 

conjunto constroem, na nação brasileira, sua história; 

III. ao conhecimento e à valorização da história dos povos indígenas, africanos e da cultura afro-

brasileira na construção histórica e cultural brasileira; 

IV. à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos 

indígenas e também as classes populares às quais os negros pertencem, são comumente 

tratados; 

V. à desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar 

conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito 

da democracia racial, que tanto mal fazem a negros, índios e brancos; 

VI. ao diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de 

negociações, tendo em vista objetivos comuns, visando a uma sociedade justa. 
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Art. 185. O princípio do fortalecimento de identidades e de direitos previstos nos documentos 

institucionais da Faculdade Escola Paulista de Direito deve orientar para: 

I. esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal; 

II. combate à privação e violação de direitos; 

III. ampliação do acesso a informações sobre a diversidade e a recriação das identidades, 

provocada por relações étnico-raciais; 

IV. excelentes condições de formação e de instrução que precisam ser oferecidas, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino. 

 

Art. 186. O princípio das ações educativas no combate ao racismo e a discriminação na Faculdade 

Escola Paulista de Direito está direcionado a: 

I. conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos 

estudantes e docentes, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas 

negras, brancas, mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros, indígenas e 

brancos no conjunto da sociedade; 

II. condições para docentes e estudantes pensarem, decidirem, agirem, assumindo 

responsabilidade por relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando 

discordâncias, conflitos, contestações, valorizando os contrastes das diferenças; 

III. valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança, marcas da 

cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura. 

 

Art. 187. O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Faculdade Escola Paulista de 

Direito se fará por diferentes meios, em atividades curriculares ou não, visando: 

I. compreender e interpretar, na perspectiva de quem o formule, diferentes formas de 

expressão e de organização de raciocínios e pensamentos de raiz da cultura africana; 

II. incentivar atividades em que pessoas, estudantes, docentes, servidores, integrantes da 

comunidade externa aos estabelecimentos de ensino de diferentes culturas interatuem e se 

interpretem reciprocamente, respeitando os valores, visões de mundo, raciocínios e 

pensamentos de cada um; 

III. dar destaque a acontecimentos e realizações próprios de cada região e localidade. 

 

Art. 188. O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira, se fará por diferentes meios, inclusive, a 

realização de projetos de diferentes naturezas, no decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação e 
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estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios da história do Brasil, na 

construção econômica, social e cultural da nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes 

áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social.  

 

Art. 189. A Faculdade Escola Paulista de Direito providenciará: 

I. apoiar os docentes na elaboração de planos, projetos, seleção de conteúdos e métodos de 

ensino, cujo foco seja a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Educação das 

Relações Étnico-Raciais; 

II. diagnosticar as principais dúvidas e dificuldades dos docentes em relação ao trabalho com a 

questão racial na IES e encaminhamento de medidas para resolvê-las; 

III. incluir nos conteúdos de disciplinas e em atividades curriculares dos cursos, de Educação das 

Relações Étnico-Raciais, de conhecimentos de matriz africana e/ou que dizem respeito à 

população negra; 

IV. incluir bibliografia relativa à história e cultura afro-brasileira e africana às relações étnico-

raciais, aos problemas desencadeados pelo racismo e por outras discriminações, à pedagogia 

antirracista nos programas de concursos públicos para admissão de docentes; 

V. garantir a organização de exposições em que se divulguem valores, pensamentos, jeitos de 

ser e viver dos diferentes grupos étnico-raciais brasileiros, particularmente dos 

afrodescendentes; 

VI. proporcionar formação aos docentes da IES, responsáveis pelo ensino de diferentes 

disciplinas e atividades educacionais, a fim de que possam estudar, interpretar as 

orientações, enriquecer, executar as determinações aqui feitas e avaliar seu próprio trabalho 

e resultados obtidos por seus estudantes, considerando princípios e critérios apontados. 

 

CAPÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (EDH) 

Art. 190. A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à 

educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e 

em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos 

de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. 

 

Art. 191. Cabe a Faculdade Escola Paulista de Direito a efetivação da Educação em Direitos 

Humanos, implicando a adoção sistemática das diretrizes da (EDH) por todos(as) os(as) 

envolvidos(as) nos processos educacionais. 
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Art. 192. A Educação em Direitos Humanos na EPD, com a finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: 

I. dignidade humana; 

II. igualdade de direitos; 

III. reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

IV. laicidade do Estado; 

V. democracia na educação; 

VI. transversalidade, vivência e globalidade; 

VII. sustentabilidade socioambiental. 

 

Art. 193. A Educação em Direitos Humanos na Faculdade seguindo as diretrizes do (EDH), tem como 

objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos 

Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos 

níveis regionais, nacionais e planetário. 

§1°. Este objetivo deverá orientar o planejamento e o desenvolvimento de ações de Educação em 

Direitos Humanos adequadas às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos 

diferentes sujeitos e seus contextos. 

§2°. O COSUP definirá estratégias de acompanhamento das ações de Educação em Direitos 

Humanos. 

 

Art. 194. A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, está considerada: 

I. no Plano de Desenvolvimento Institucionais (PDI); 

II. nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da Faculdade Escola Paulista de Direito; 

III. na política de pesquisa e extensão; 

IV. na política de gestão; 

V. nos diferentes processos de avaliação. 

 

Art. 195. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na 

organização dos currículos da Faculdade Escola Paulista de Direito ocorre das seguintes formas: 

I. pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 

interdisciplinarmente; 

II. como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo; 

III. de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade; 
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IV. outras formas de inserção da Educação em Direitos Humanos poderão ainda ser admitidas 

na organização curricular da Faculdade, desde que observadas as especificidades dos níveis 

e modalidades da Educação Nacional. 

 

Art. 196. A Educação em Direitos Humanos na Faculdade orientará a formação inicial e 

continuada de todos(as) os(as) profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório 

nos cursos destinados a esses profissionais. 

 

Art. 197.  A Educação em Direitos Humanos na Faculdade Escola Paulista de Direito estará 

presente na formação inicial e continuada de todos(as) os(as) profissionais das diferentes áreas do 

conhecimento. 

 

Art. 198. A Faculdade Escola Paulista de Direito fomentará e divulgará estudos e experiências bem-

sucedidas realizados nas áreas de Direitos Humanos e da Educação em Direitos Humanos. 

 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) 

Art. 199. A Faculdade Escola Paulista de Direito estabeleceu em seus documentos institucionais 

normativos e pedagógicos a Educação Ambiental a partir de suas Diretrizes e de acordo com a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), com os seguintes objetivos: 

I. sistematizar os preceitos definidos nas diretrizes e normas citadas, bem como os avanços 

que ocorreram na área para que contribuam com a formação do seres humanos que 

vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas 

condições físicas, emocionais, intelectuais, culturais; 

II. estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental na 

formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos, para que a 

concepção de Educação Ambiental como integrante do currículo supere a mera 

distribuição do tema pelos demais componentes; 

III. orientar os cursos de formação de docentes para a Educação Básica. 

 

Art. 200. A Faculdade Escola Paulista de Direito garantirá a Educação Ambiental como uma 

dimensão da educação, como atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros 

seres humanos, visando: 
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I. potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática 

social e de ética ambiental; 

II. oportunizar a construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a equidade 

socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído; 

III. estimular uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sócio cultura, a 

produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e 

naturalista. 

 

Art. 201. A Educação Ambiental na Faculdade Escola Paulista de Direito não será atividade neutra, 

pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, assumirá na prática educativa, 

de forma articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. 

Parágrafo único. A Educação Ambiental na IES será construída com responsabilidade cidadã, na 

reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. 

 

Art. 202. A Educação Ambiental será desenvolvida nos projetos da Faculdade, como uma prática 

educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 

modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular 

específico. 

Parágrafo único. A EA será organizada como componente curricular nos cursos, programas e 

projetos de graduação, pós-graduação e de extensão da Faculdade Escola Paulista de Direito, e 

nas áreas e atividades voltadas para o aspecto metodológico da Educação Ambiental. 

 

Art. 203. A EA oferecida nos cursos de formação inicial e de especialização técnica e profissional, 

em todos os níveis e modalidades tem incorporado como conteúdo que trata da ética 

socioambiental das atividades profissionais. 

 

Art. 204. O compromisso da Faculdade Escola Paulista de Direito, no papel socioeducativo, 

ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e diversidade que compõem 

as ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes dos 

projetos institucionais e pedagógicos. 

 

Art. 205. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos dos 

cursos de graduação da Faculdade Escola Paulista de Direito pode ocorrer: 
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I. pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; 

II. como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 

III. pela   combinação   de   transversalidade   e   de   tratamento   nos componentes 

curriculares. 

 

Art. 206. Os cursos e programas de formação inicial e continuada de docentes, gestores, 

coordenadores, especialistas e outros profissionais que atuam na Faculdade Escola Paulista de 

Direito serão capacitados para o desenvolvimento didático-pedagógico da dimensão da Educação 

Ambiental na sua atuação escolar e acadêmica. 

 

Art. 207. A Faculdade Escola Paulista de Direito promoverá condições para que se constituam 

espaços educadores sustentáveis, com a intencionalidade de educar para a sustentabilidade 

socioambiental de suas comunidades, integrando currículos, gestão e edificações em relação 

equilibrada com o meio ambiente, tornando-se referência para seu território. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ENSINO DE LIBRAS 

Art. 208.  Na Faculdade Escola Paulista de Direito a Libras está inserida como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de docentes para o exercício do magistério. 

Parágrafo único. A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de 

educação superior e na educação profissional dos cursos da Faculdade Escola Paulista de Direito. 

 

Art. 209.  A Faculdade Escola Paulista de Direito incluirá Libras como objeto de ensino, pesquisa e 

extensão nos cursos de formação de docentes para a educação básica. 

 

Art. 210.  Na Faculdade Escola Paulista de Direito o ensino da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas, será incluída como disciplina curricular nos 

cursos de formação de docentes.  

 

Art. 211.  Para complementar o currículo, o ensino de Libras e o ensino da modalidade escrita da 

Língua Portuguesa, como segunda língua para estudantes surdos, serão ministrados em uma 

perspectiva dialógica, funcional e instrumental, nas áreas de conhecimento, como disciplinas 

curriculares, nos cursos de graduação da Faculdade Escola Paulista de Direito. 
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Art. 212. A EPD proporcionará aos estudantes surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - 

Língua Portuguesa, em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e 

tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação. 

Parágrafo único. A IES proporcionará aos docentes acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do estudante surdo. 

 

Art. 213. A programação visual dos cursos de graduação, preferencialmente os de formação de 

docentes, na modalidade de educação a distância, terão sistemas de acesso à informação como 

janela com tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa e subtitulação por meio do sistema de 

legenda oculta, de modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas, conforme prevê 

legislação específica. 

 

CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Art. 214. A Faculdade Escola Paulista de Direito garante Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. 

 

Art. 215. Estão garantidas na Faculdade Escola Paulista de Direito as diretrizes da Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: 

I. a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa 

com transtorno do espectro autista; 

II. o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, 

observadas as peculiaridades da deficiência;  

III. o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à 

pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis; 

IV. o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos tendentes a 

dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do espectro 

autista no País. 

 

Art. 216. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista garantidos pela Faculdade Escola 

Paulista de Direito: 

I. proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

II. em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista terá 

direito a acompanhante especializado. 
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Art. 217. A Faculdade Escola Paulista de Direito acompanhará a pessoa com transtorno do espectro 

autista para não ser submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua 

liberdade e nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. 

 

TÍTULO XVI - DO NÃO ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Art. 218. Em decorrência do não cumprimento das regras estabelecidas no Título XV, a Faculdade 

Escola Paulista de Direito, independentemente das sanções disciplinares previstas no presente 

Regimento Geral, por meio de seus agentes administrativos, analisará os casos de maneira individual, 

podendo aplicar, além das penalidades descritas, as seguintes medidas disciplinares: 

I. advertência, com posterior pedido de desculpas públicas, ao ofendido; 

II. elaboração de um trabalho acadêmico por parte do ofensor, acerca do assunto no qual ele 

incorreu em desrespeito; 

III. elaboração de um portfólio que será exposto em área de convivência da IES, explicando 

sobre o tema, e o relacionando com o respectivo curso no qual está matriculado; 

IV. apresentar palestras sobre o tema em escolas situadas em comunidades carentes; 

V. receber orientação via curso na modalidade EAD, para compreender a dimensão do ato 

praticado. 

 

Art. 219. Com o objetivo de coibir atitudes de discriminações de todas as minorias marginalizadas 

historicamente e menos favorecidas, visando que as vítimas sejam amparadas e possam superar o 

sofrimento ocorrido, ainda será assegurado ao ofendido, desde que haja requerimento expresso, um 

Desagravo Social, sendo designado a data, hora e o local, cientificadas as partes envolvidas da sessão 

solene de Desagravo, que é pública e poderá ser realizada no local dos fatos. 

Parágrafo único. Decidida pela Direção acerca da procedência do pedido de Desagravo, será 

expedida e lida a nota de desagravo, pelo Diretor Geral, ou a quem seja designada tal incumbência, 

onde será nominada a pessoa ofendida, a pessoa violadora, o fato ocorrido, e o pronunciamento de 

repúdio a violação e das discriminações perpetradas. 

 

Art. 220. Depois de lida, a Nota de Desagravo será encaminhada para a autoridade policial 

competente, que lavrará o termo de Denúncia, a fim de serem apuradas as condutas dos ofensores e 

possível instauração de Inquérito Policial para averiguação e punição do crime de racismo, na esfera 

penal. 
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TÍTULO XVII - DO PROGRAMA DE MESTRADO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I - Das Disposições Introdutórias 

Art. 221. O Programa de Mestrado da Faculdade Escola Paulista de Direito rege-se pela legislação em 

vigor, pelas demais normas internas e por este Regimento.  

 

Art. 222. O Programa de Mestrado da EPD se insere na estrutura didática da Faculdade e mantém 

relações harmônicas e permanentes, com vistas ao pleno atendimento das finalidades da Faculdade 

Escola Paulista de Direito.  

Seção II - Dos Objetivos 

 Art. 223. O Programa de Mestrado em Direito da EPD tem por objetivo:  

I. capacitar pessoal em nível de Mestrado Acadêmico para atuar na pesquisa e na docência no 

ensino superior; 

II. estimular e desenvolver atividades de pesquisa avançada com finalidade didática e científica, 

tendo em vista a produção, ampliação, aprofundamento e difusão de conhecimentos; 

III. conferir, de acordo com o regime didático-científico do Programa, o título de Mestre 

Acadêmico; 

IV. manter relações acadêmicas e científicas com programas congêneres oferecidos por 

instituições de ensino superior brasileiras e estrangeiras; 

V. dedicar-se à extensão de suas atividades de ensino e pesquisa ao contexto nacional e 

internacional em que se inserem, contribuindo com o desenvolvimento científico, cultural, 

econômico e social do País e da Humanidade.  

 

Seção III - Da Composição 

 Art. 224. Compõem o Programa, com suas específicas contribuições: 

I. o corpo docente, integrado pelos Professores em exercício, com a titulação mínima de 

Doutor, observadas as normas da EPD, aos quais cabem as seguintes atribuições: 

a) programar e ministrar disciplinas, de acordo o disposto neste Regimento; 

b) orientar dissertações na área de sua especialização; 

c) desenvolver trabalhos de pesquisa com aderência ao Programa; 
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d) atender as normas da Pós-Graduação, no que diz respeito à entrega de programas de 

disciplinas, registro de presença e avaliação de discentes, horários, datas e números de aula, 

comparecimento a reuniões, cumprimento de horário de trabalho definido ao início de cada 

semestre e aprovado pelas instâncias superiores; 

e) cumprir o Calendário do Programa; 

f) propor a constituição de bancas para exame de qualificação e de defesa de dissertação de 

seus orientandos. 

II. o corpo discente, constituído pelos discentes aprovados no Processo Seletivo e regularmente 

matriculados no Programa, os quais serão necessariamente graduados em curso superior, 

preferencialmente de Direito, reconhecido pelo MEC; 

III. os funcionários lotados no Expediente Acadêmico Administrativo da Faculdade, aos quais 

compete dar suporte ao trabalho acadêmico e administrativo. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO PROGRAMA 

Seção I - Dos Órgãos 

 Art. 225. São órgãos da estrutura do Programa:  

a) Diretoria Geral; 

b) Coordenação do Programa de Mestrado em Direito.  

 

Subseção I - Da Diretoria 

Art. 226. A Diretoria, órgão de administração e direção da Faculdade de Direito, é composta pelo 

Diretor, na forma das normas internas da EPD. 

 

Subseção II - Da Coordenação 

Art. 227. A Coordenação do Programa de Mestrado em Direito é composta pelo Coordenador Geral, 

nomeado pelo Diretor da EPD e terá a função de auxiliar a Diretoria em todas as questões afetas ao 

Programa de Mestrado.  

 

Art. 228. A Coordenação do Programa é incumbência do Coordenador Geral, nomeado de acordo 

com as normas internas da EPD.  

 

Art. 229. Compete ao Coordenador Geral: 
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I. responder pelo Programa e representá-lo, interna ou externamente à EPD; 

II. tomar as iniciativas necessárias ao regular funcionamento do Programa; 

III. assegurar o cumprimento, por professores, discentes e funcionários, das deliberações da 

Diretoria; 

IV. verificar a regularidade da documentação dos candidatos ao processo seletivo do Programa 

referente à validade nacional do grau ou título acadêmico apresentado; 

V. aprovar as bancas examinadoras de exame de qualificação, de dissertações propostas pelos 

orientadores. 

 

Seção II - Das Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa 

Art. 230. O Programa de Mestrado em Direito compreende 1 (uma) Área de Concentração, Soluções 

Alternativas de Controvérsias Empresariais, e 2 (duas) Linhas de Pesquisa, Princípios e Mecanismos 

do Sistema Nacional de Soluções Extrajudiciais de Controvérsias e Sistemas Internacionais de 

Soluções Extrajudiciais de Controvérsias; unidas organicamente por um eixo temático.  

 

Art. 231. Poderão ser criados novos Projetos de Pesquisa, de caráter interdisciplinar, por deliberação 

da Diretoria.  

 

Art. 232. Todas as atividades, projetos e dissertações elaborados pelos professores e discentes no 

contexto do Programa devem ter aderência às linhas de pesquisa deste.  

 

Art. 233. Cada Professor deverá ter no máximo 08 (oito) orientandos, todos envolvidos com o 

desenvolvimento de projeto de pesquisa por ele registrado.  

 

Seção III - Do Expediente acadêmico-administrativo 

Art. 234. A Faculdade de Direito conta com um Expediente Acadêmico-Administrativo, 

supervisionado por um funcionário subordinado ao Diretor, cuja principal atribuição é garantir o 

apoio técnico-administrativo necessário ao exercício das funções de gestão acadêmica.  

 

Art. 235. São atribuições do Expediente Acadêmico-Administrativo:  

I. receber, registrar e encaminhar, devidamente instruídos, os requerimentos, as 

correspondências, os documentos e os processos destinados à Direção e ao Coordenador 

Geral do Programa de Mestrado, dando-lhes o devido encaminhamento; 

II. encaminhar à Direção os relatórios gerenciais de desempenho do Programa de Mestrado; 
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III. auxiliar a Direção na gestão técnico-administrativa do Programa de Mestrado; 

IV. secretariar reuniões e elaborar as respectivas atas; 

V. despachar com a Direção e demais gestores os seus respectivos expedientes; 

VI. dar suporte aos sistemas de avaliação interna e externa da Faculdade; 

VII. dar suporte técnico-administrativo à gestão dos projetos de Ensino e Pesquisa; 

VIII. dar suporte técnico-administrativo ao Coordenador Geral do Programa de Mestrado e aos 

professores no desempenho de suas funções; 

IX. dar suporte técnico-administrativo necessário ao atendimento acadêmico dos discentes; 

X. organizar processos ou protocolizar correspondências ou documentos da Direção, dando-

lhes o devido encaminhamento; 

XI. dar suporte aos vários processos de avaliação, por meio das seguintes ações: 

a) acompanhamento dos processos de avaliação docente; 

b) acompanhamento da avaliação do Programa; 

c) suporte à elaboração do plano acadêmico. 

XII. exercer outras atribuições determinadas pela Direção, compatíveis com a sua natureza, 

vedada a sobreposição de funções e atribuições de outros órgãos da administração 

acadêmico-escolar.  

 

Seção IV - Do Corpo Docente 

 Art. 236. O corpo docente é composto por: 

I. Professores Permanentes; 

II. Professores Colaboradores; 

III. Professores Visitantes.  

Parágrafo único. Os professores substitutos e os convidados não poderão ingressar na Carreira do 

Magistério enquanto perdurar a substituição ou o convite.  

 

Art. 237. A Carreira do Docente compreende as seguintes classes: 

I. Professor Permanente; 

II. Professor Colaborador. 

 

Art. 238. A admissão inicial do Professor far-se-á por processo seletivo, por solicitação do 

Coordenador Geral do Programa, com a supervisão do Diretor da Faculdade: 

I. o processo seletivo será aberto por meio de edital público; 
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II. a banca examinadora será composta por 3 (três) professores doutores, sendo 1 (um) externo 

à Faculdade. 

 

Art. 239. Na atribuição de regência de turmas será observada a aderência às linhas de pesquisa do 

Programa de Mestrado com a produção acadêmica do Professor. 

 

Art. 240. O docente será permanentemente avaliado, de acordo com as normas internas da EPD. 

 

Art. 241. O Professor Permanente do Programa poderá retirar licença remunerada, por até 1 (um) 

ano para realizar estágio de pós-doutorado, desde que outro professor no Programa não esteja 

ausente pelas mesmas razões.  

Parágrafo único. A autorização será outorgada após a aprovação do projeto de pesquisa por 

parecerista externo à Instituição, bem como pela Coordenação e Direção da EPD. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 

Seção I - Das Disposições Introdutórias 

Art. 242. O curso de Mestrado Acadêmico destina-se a discentes diplomados em cursos de 

Graduação, preferencialmente em Direito, reconhecidos pelo MEC, observadas as normas e 

exigências do Sistema Nacional de Pós-Graduação e as prescritas neste Regimento.  

Parágrafo único. O prazo para a conclusão do curso de Mestrado Acadêmico e obtenção do título de 

Mestre é de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses e, no máximo, 30 (trinta) meses, contados da 

Matricula Inicial, que poderá ser abreviado, desde que cumpridas as exigências do § 2º, do art. 47, da 

Lei nº 9.394/96.  

 

Art. 243. O prazo para a conclusão do Mestrado Acadêmico pode ser excepcionalmente prorrogado 

por 1 (um) semestre letivo, por decisão do Coordenador Geral do Programa, ouvido o orientador. 

 

Art. 244. O Programa não aceita transferência de outros programas de Pós-Graduação stricto sensu, 

nem o aproveitamento de créditos obtidos em outras Universidades ou Instituições de Ensino 

Superior, exceto se previstos em convênio.  

 

 

Seção II - Do Processo Seletivo 
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Art. 245. O Processo Seletivo dos discentes compreende duas fases eliminatórias, de 

responsabilidade da Coordenação do Programa: 

I. fase eliminatória, de responsabilidade da Coordenação; 

II. fase classificatória, de responsabilidade da Coordenação, com a participação de Professores 

internos e/ou externos ao Programa. 

 

Art. 246. Nenhum discente será admitido no Mestrado Acadêmico sem que tenha sido aprovado em 

Processo Seletivo aplicado com observância deste Regimento.  

 

Subseção I - Da Inscrição 

Art. 247. No ato de inscrição no Processo Seletivo, além de atender às demais exigências previstas no 

Regimento Geral do Programa e as constantes do Edital, o candidato deve entregar os seguintes 

documentos: 

I. cópia do Diploma de Graduação; 

II. cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

III. cópia do RG e CPF; 

IV. currículo Lattes atualizado; 

V. no caso de candidato estrangeiro, cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e prova do 

domínio da língua portuguesa.  

 

Art. 248. Os Diplomas de Graduação obtidos no exterior devem ser reconhecidos segundo a 

legislação vigente, exceto no caso de convênio internacional.  

 

Art. 249. A Coordenação, verificando, com o suporte do Expediente Acadêmico Administrativo da 

Faculdade, o regular atendimento ao disposto nos artigos anteriores, defere a inscrição dos 

candidatos.  

 

Subseção II - Da Fase eliminatória 

Art. 250. A fase eliminatória é composta de uma prova de conhecimentos jurídicos.  

 

Art. 251. Com o objetivo de assegurar o sigilo da identidade dos candidatos, nas duas provas da fase 

eliminatória, eles são identificados exclusivamente pelo número de inscrição no Processo Seletivo.  
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Art. 252. A prova de conhecimentos jurídicos é aplicada pela Coordenação do Programa e elaborada 

e corrigida por Professor interno e/ou externo ao Programa.  

 

Subseção III - Da Fase classificatória 

Art. 253. A fase classificatória consiste em avaliações feitas pelo Coordenador Geral do Programa, 

com a participação dos Professores internos e/ou externos, relativas à: 

I. análise do currículo Lattes; 

II. entrevista. 

 

Art. 254. Depois de realizar as provas da fase classificatória, o Coordenador Geral do Programa 

encaminha ao Expediente Acadêmico Administrativo da Faculdade a lista dos discentes admitidos no 

Programa, a qual não pode ultrapassar, em nenhuma hipótese, o número de vagas estabelecido no 

edital.  

Seção III - Da Matrícula 

Art. 255. Os discentes do Programa devem efetuar a matrícula regularmente, a cada período letivo, 

nos prazos fixados pelo Calendário Escolar da Faculdade.  

 

Art. 256. A Matrícula Inicial, destinada aos candidatos aprovados no Processo Seletivo, faz-se 

mediante a apresentação pelo discente de cópia autenticada dos documentos definidos pela 

Coordenação do Programa, além de outros de natureza administrativa ou financeira indicados no 

Edital.  

 

Art. 257. A Matrícula Sequencial é feita a cada semestre mediante a apresentação do currículo Lattes 

atualizado. Parágrafo único. O currículo Lattes deve demonstrar, em sua atualização, o cumprimento 

dos compromissos acadêmicos do discente, sob pena de advertência do orientador e, na reiteração, 

de desligamento do Programa.  

 

Art. 258. Será permitido o trancamento da Matrícula ao discente regularmente matriculado no 

Programa, observado o prazo máximo de 1 (um) semestre letivo.  

§1º. O trancamento importa a suspensão das atividades escolares do discente, bem como do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, mas não acarreta a dilação do prazo para a 

obtenção do título.  
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§2º. Não será concedido trancamento de Matrícula no último semestre do prazo máximo para a 

conclusão do curso, nem durante a prorrogação do prazo para a conclusão da dissertação.  

§3º. A reabertura da Matrícula será feita no período previsto no Calendário Escolar da Faculdade. 

 

Seção IV - Dos Créditos e disciplinas 

 Art. 259. Ao curso de Mestrado Acadêmico correspondem 44 (quarenta e quatro) créditos, que 

devem ser realizados até a data do exame de qualificação, assim distribuídos: 

I. 28 (vinte e oito) créditos em disciplinas; 

II. 2 (dois) créditos pelo Estágio Docente obrigatório; 

III. 4 (quatro) créditos por 2 (duas) publicações aderentes à linha de pesquisa do respectivo 

projeto de pesquisa, aprovadas pelo orientador, em estratos Qualis, acima de B4 e L2, sendo 

2 (dois) créditos para cada publicação; 

IV. 10 (dez) créditos pela elaboração da dissertação.  

 

Subseção I - Das Disciplinas 

Art. 260. Serão oferecidos 28 (vinte e oito) créditos em disciplinas, sendo 3 (três) disciplinas 

obrigatórias e 4 (quatro) disciplinas eletivas, de 4 (quatro) créditos cada.  

 

Art. 261. O discente deverá cursar, no máximo, 2 (duas) disciplinas no semestre.  

Parágrafo único. A requerimento a ser deferido pelo Coordenador Geral, o discente poderá cursar, 

por uma única vez, 3 (três) disciplinas num único semestre.  

 

Subseção II - Do Estágio Docência 

Art. 262. O Estágio Docente compreende 30 (trinta) horas de atividade docente supervisionada e 

certificada pelo orientador e desenvolvida em: 

a) curso de graduação em Direito fornecido por instituição de ensino superior autorizada 

a funcionar pelo MEC; ou 

b) grupos de estudo, seminários ou outros eventos de natureza acadêmica, indicados ou 

aprovados pelo orientador.  

 

Subseção III - Das Publicações 

Art. 263. O discente deverá obrigatoriamente cumular 4 (quatro) créditos por 2 (duas) publicações 

aderentes à linha de pesquisa do Programa, aprovadas pelo orientador, em estratos Qualis, acima de 
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B4 e L2, sendo 2 (dois) créditos para cada publicação, até a data do exame de qualificação Parágrafo 

único. Caso a publicação não seja nos estratos previstos no caput deste artigo ou acima deles, cada 

publicação trará somente 1 (um) crédito. 

 

Seção V - Do Desligamento e reintegração 

Art. 264. O desligamento do Programa, por ato do Coordenador Geral, cabe quando o discente: 

I. deixa de fazer qualquer Matrícula Sequencial no curso por 1 (um) semestre letivo; 

II. é reprovado em 3 (três) disciplinas ou atividades curriculares; 

III. é reprovado, pela segunda vez, no Exame de Qualificação; 

IV. não obtém o título de Mestre nos respectivos prazos; 

V. é reprovado na arguição pública de dissertação; 

VI. não demonstra, nas atualizações do currículo Lattes, o cumprimento de seus compromissos 

acadêmicos, desde que já tenha sido advertido pelo menos uma vez por seu orientador ou 

pelo coordenador geral do Programa em semestre letivo anterior ao do desligamento; ou 

VII. não cumpre outra exigência apenada neste Regimento com o desligamento do Programa. 

 

Art. 265. O desligamento também pode ser deferido pelo Coordenador Geral a pedido do próprio 

discente, que é dispensado de declinar suas razões.  

 

Art. 266. O retorno do discente desligado ao Programa pode se verificar mediante aprovação em 

outro Processo Seletivo ou reintegração.  

§1º. O discente pode requerer a reintegração desde que: 

I. o tempo transcorrido entre a data do desligamento e da nova matrícula seja inferior a 2 

(dois) anos; 

II. tenha concluído, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos créditos de disciplinas e 

atividades exigidos pelo Programa.  

§2º. O discente reintegrado pode requerer o aproveitamento dos créditos integralizados 

anteriormente, desde que não ultrapassados 2 (dois) anos de sua conclusão, na data da matrícula. 

§3º. A reintegração só pode ser concedida uma única vez. 

§4º. O prazo mínimo para a conclusão e defesa da dissertação do discente reintegrado é de 6 (seis) 

meses e o máximo, improrrogável, é o deferido pelo Coordenador Geral, desde que a soma dos 

períodos não ultrapasse o máximo para o curso definido neste Regimento.  
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Seção VI - Da Frequência e avaliação 

Art. 267. É obrigatória a frequência mínima de setenta e cinco inteiros e cinco décimos por cento 

(75%) do total de horas-aula das disciplinas e atividades curriculares em cada semestre letivo, salvo 

os casos previstos em lei e neste Regimento.  

 

Art. 268. A avaliação nas disciplinas e atividades curriculares será feita segundo os critérios do 

Professor responsável, sendo considerado aprovado o discente que obtiver no mínimo grau C ou 

nota igual ou superior a 7,0 (sete), na seguinte escala:  

I. Conceito A - Nota 9 a10 - Resultado Aprovado; 

II. Conceito B – Nota 8 a 8,9 – Aprovado; 

III. Conceito C – Nota 7 a 7,9 – Aprovado; 

IV. Conceito R – Nota 0 a 6,9 – Reprovado. 

 

Seção VII - Da Orientação 

Art. 269. O discente fica sob a orientação do Professor indicado pela Coordenação Geral do 

Programa, devendo desenvolver o projeto de pesquisa aprovado pelo orientador, com aderência a 

uma das linhas de pesquisa da Área do Programa.  

 

Art. 270. A mudança de orientador pode ser deferida por uma única vez pela Coordenação do 

Programa, desde que haja: 

I. prévia e expressa concordância do Professor que vinha exercendo a função;  

II. expressa concordância do Professor que passará a exercer a função após o deferimento do 

pleito e desde que não seja ultrapassado o número máximo de seus orientandos;  

III. viabilidade do aproveitamento do projeto em andamento pelo Professor que passará a 

exercer a função.  

 

Art. 271. São atribuições do orientador, além das demais previstas neste Regimento:  

I. estabelecer, junto com o discente, programa individual para acompanhamento do plano de 

estudos, tendo em vista a elaboração da dissertação;  

II. verificar o cumprimento deste Regimento relativamente ao número de créditos, prazos e 

proficiência em língua estrangeira;  

III. propor banca examinadora de exame de qualificação, defesa de dissertação ou tese; 

IV. elaborar relatório de orientação para autorizar a defesa de dissertação; 
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V. presidir a banca examinadora para exame de qualificação e defesa de dissertação de seus 

orientados.  

Seção VIII - Da Proficiência em língua estrangeira 

Art. 272. A prova de proficiência em língua estrangeira deverá ser aplicada ao discente durante o 

período do curso, e será elaborada, aplicada e corrigida pela Coordenação, ou a quem ela designar, e 

consiste na versão para a língua portuguesa de texto jurídico.  

§1º. O candidato pode escolher entre as seguintes línguas estrangeiras: espanhol, inglês, francês, 

italiano e alemão.  

§2º. Antes do depósito dos volumes da dissertação, o candidato deve ter proficiência em 1 (uma) 

língua estrangeira, através das seguintes formas:  

a) realizar curso de extensão de língua estrangeira para fins acadêmicos com a finalidade 

de capacitar os mestrandos para a leitura e compreensão de textos em idioma estrangeiro 

a ser ofertado semestralmente pela EPD;  

b) apresentar na secretaria do Programa de Mestrado certidão de proficiência em idioma 

estrangeiro expedida por outro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecido 

pela CAPES;  

c) apresentar na secretaria do Programa de Mestrado certificado de idioma estrangeiro 

compatível com as exigências do curso, que será analisado pela Coordenação do 

Programa.  

§3º. Os candidatos não nascidos no Brasil, além da proficiência em língua estrangeira nos termos dos 

parágrafos 1º e 2º, devem demonstrar o domínio da língua portuguesa no ato da inscrição.  

Seção IX - Do Exame de qualificação 

 Art. 273. O Exame de Qualificação submete-se às seguintes normas: 

I. sua realização é solicitada pelo orientador ao Coordenador Geral do Programa;  

II. o resultado da avaliação, expresso em ata própria, pode ser: Aprovado, Reprovado ou Exame 

Suspenso;  

III. considera-se aprovado o discente que obtiver a aprovação de todos os membros da banca; 

IV. no caso de reprovação ou suspensão do exame, o discente deve submeter-se a novo exame 

de qualificação no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de desligamento do 

Programa; 

V. a aprovação em exame de qualificação realizado com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência é condição para o depósito da dissertação ou tese; 

VI. o exame deve ser requerido pelo orientador com prazo mínimo de 15 (quinze) dias da 

previsão de realização do exame de qualificação.  
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Parágrafo único. O mestrando deverá depositar 4 (quatro) exemplares para a realização do Exame de 

Qualificação.  

Seção X - Do Depósito da dissertação e da defesa pública 

 Art. 274. Só pode depositar a dissertação de Mestrado o discente que: 

I. tiver completado os créditos de disciplinas e atividades curriculares exigidos pelo Programa; 

II. tenha sido aprovado, no mínimo 60 (sessenta) dias antes do depósito, em exame de 

qualificação; 

III. tenha estado com Matrícula regular em orientação de dissertação no semestre letivo 

imediatamente anterior ao depósito; 

IV. tenha apresentado junto com os exemplares de sua dissertação o Relatório para Depósito 

aprovado pelo orientador e pelo Coordenador Geral do Programa, com a indicação da banca 

examinadora completa e a data prevista para a defesa pública. 

 

Art. 275. As dissertações devem ser redigidas em língua portuguesa.  

§1º. Em casos excepcionais, o Coordenador Geral do Programa pode autorizar, justificadamente, o 

depósito de dissertação bilíngue, sendo o português um dos idiomas.  

§2º. O mestrando deverá depositar os 4 (quatro) exemplares, em capa dura, para a realização da 

defesa.  

 

Art. 276. A defesa pública de dissertação deve ocorrer na Faculdade.  

§1º. A arguição e a defesa de dissertação terão caráter público; 

§2º. A arguição e defesa de dissertação terá início com a leitura do parecer do Orientador, logo após 

passando o candidato a expor, no prazo máximo de 20 minutos, o conteúdo do trabalho. Cada 

examinador de dissertação terá um máximo de 20 minutos para proceder à arguição, dispondo o 

candidato de igual tempo para cada resposta.  

 

Art. 277. Para a obtenção de título de Mestre Acadêmico, o candidato deve ser aprovado na arguição 

de sua dissertação, em sessão pública, por banca examinadora composta pelo Professor orientador, 

seu presidente, e 2 (dois) outros docentes com, no mínimo, o título de Doutor, sendo 1 (um) deles 

externo aos quadros da Faculdade, além de 2 (dois) suplentes, sendo um da EPD e outro, externo.  

 

Art. 278. Os membros da banca examinadora deliberarão, em sessão secreta, sobre o resultado a ser 

atribuído ao candidato ao grau de Mestre, considerando as menções “aprovado” ou “reprovado”.  

§1º. A reprovação importa imediato desligamento do Programa.  
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§2º. Poderá ser acrescentada à menção “aprovado” a expressão “com distinção”, desde que seja por 

decisão unânime da Comissão Examinadora e atendidos, no mínimo, os seguintes critérios: 

I. dissertação considerada de excelência; 

II. não tenha havido prorrogação ou trancamento. 

 

TÍTULO XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 279. Incorporam-se a este Regimento Geral as disposições legais, devidamente formalizadas, 

inerentes à matéria.           

 

Art. 280. Os assuntos eventualmente omissos neste Regimento Geral serão deliberados pela Direção, 

pelo COSUP e/ou pela Mantenedora, em suas respectivas esferas de competência. 

Parágrafo único.  Em toda e qualquer circunstância, as instâncias recursais se exaurem dentro dos 

órgãos administrativos da própria Faculdade Escola Paulista de Direito e sua Mantenedora, salvo 

naquelas matérias previstas em lei que os transcendem. 

 

Art. 281. O presente Regimento Geral poderá ser alterado a qualquer tempo a critério do COSUP, sob 

a ressalva de que as alterações que forem efetuadas e gerarem alguma implicação de caráter 

acadêmico para os estudantes, somente entrarão em vigor no semestre letivo seguinte. 

Parágrafo único. Tanto as possíveis alterações como a sua entrada em vigor estarão condicionada à 

aprovação do CNE - Conselho Nacional de Educação. 

 

Art. 282. O presente Regimento Geral - elaborado sob a égide da Constituição da República 

Federativa do Brasil, da Lei 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e da Lei 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), entrará em vigor a partir das datas de aprovação do COSUP e dos 

órgãos públicos competentes do Ministério da Educação. 

 

Art. 283. No caso de omissão ou de dúvida na interpretação do presente Regimento Geral, caberá ao 

COSUP analisar resolver os assuntos pertinentes à instituição, ouvido o parecer da Mantenedora. 

 

Art. 284. Resta eleito o foro de competência para dirimir qualquer assunto pertinente a este 

Regimento Geral, o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

Diretor Geral 

Regimento Geral aprovado pelo CONSU em 2017. 

 


