
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC -  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC NOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO  

 
RESOLUÇÃO Nº 18/2012, DE 14 DE AGOSTO DE 2012 

 
 
Aprova o Regulamento Disciplinar do Corpo Discente do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro. 

 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as 
Portarias nºs 737  de 17/11/2010, publicada no DOU de 19 de novembro de 2010, 758  de 
24/11/2010, publicada no DOU de 29 de novembro de 2010, 206 de 29/03/2011, publicada no 
DOU de 12/04/2011, 569 de 30/07/2012, publicada no DOU de 31/07/2012,  em sessão 
realizada no dia 14 de agosto de 2012, RESOLVE: 
 
 
Art.1º – Fica aprovado o  Regulamento Disciplinar do Corpo Discente do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
Uberaba, 14 de agosto de 2012. 
 
 
 

 
Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira 
Presidente Substituto 
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NOSSA MISSÃO 
 

Ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por meio do 
Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o 
desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva 
e democrática. 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 

 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE DO INSTIT UTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNG ULO 

MINEIRO 

Art. 1º. O presente documento tem por objetivo estabelecer os princípios e as normas que 

orientam as ações, a postura, a conduta e o relacionamento dos discentes do Instituto Federal 

do Triângulo Mineiro - IFTM. 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 2º. Constituem o corpo discente os estudantes regularmente matriculados nos cursos do 

IFTM.  

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 3º. Este regulamento tem por finalidade nortear as atitudes e atividades do corpo discente 

do IFTM, que devem ser baseadas em princípios éticos e morais.  

 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS 

 

Art. 4º. São considerados direitos do estudante, além daqueles que lhe são outorgados por 

legislação própria: 

 

I.  ser tratado com respeito, atenção, urbanidade e em igualdade de condições por todos 

os servidores da Instituição, sem discriminação;  



II.  encontrar na Instituição ambiente limpo e organizado, favorável à aprendizagem e à 

educação integral; 

III.  representar, junto à Direção Geral do Câmpus, em termos e por escrito, contra atitudes 

e omissões de colegas, servidores e serviços da Instituição; 

IV.  apresentar sugestões à Direção Geral do Câmpus ou a outros segmentos da Instituição 

visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

V. conhecer o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica da Instituição e 

solicitar informações a ele pertinentes; 

VI.  frequentar a biblioteca, as instalações esportivas e demais dependências do Câmpus, 

nos termos do regulamento e de normas próprias, sem prejuízo dos trabalhos 

escolares; 

VII.  tomar conhecimento, por meio do diário eletrônico e de seus professores, das notas 

obtidas e de sua frequência;  

VIII.  receber do professor, até o 15º (décimo quinto) dia letivo após o início da unidade 

curricular, o plano de ensino da mesma bem como orientações quanto aos critérios e 

instrumentos de avaliação utilizados para a verificação da aprendizagem; 

IX.  requerer à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), no prazo máximo 

de 3 (três) dias letivos após a publicação do resultado, revisão de avaliação. 

 
a) o pedido de revisão ocorrerá mediante a negativa do professor em fazê-la, quando 

solicitada pelo estudante; 

 

b) o pedido de revisão deverá estar acompanhado do instrumento de avaliação;  

 

 

c) a Coordenação de Curso, no prazo máximo de 4 (quatro) dias letivos, providenciará a 

revisão, a qual contará com a presença do estudante e de uma banca composta por um 

professor da área, um membro da equipe pedagógica e o coordenador de curso. 

 

d)  a Coordenação de Curso, em conjunto com o membro da equipe pedagógica, no prazo 

máximo de 3 (três) dias letivos após a revisão, encaminhará parecer conclusivo à CRCA, a 

qual informará ao requerente. 

X. requerer à CRCA segunda oportunidade de avaliação até 2 (dois) dias letivos  após o 

período de afastamento, quando por motivo de doença, obrigação com o serviço 

militar, devidamente comprovados, ou quando por coincidência no horário de 



avaliação com outras atividades pedagógicas, artísticas ou desportivas, desde que 

autorizada pela Coordenação de Curso; 

 

a) o requerimento será encaminhado à Coordenação de Curso, que terá prazo de 5 

(cinco) dias letivos para tomar as providências necessárias, informando ao interessado 

com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, quanto à data, horário e 

local da segunda oportunidade de avaliação. 

XI.  requerer renovação, cancelamento ou trancamento de matrícula, quando maior de 

idade, ou por meio do seu responsável legal, quando menor;  

XII.  requerer diplomas, certificados, certidões ou outros documentos comprobatórios de 

sua situação escolar; 

XIII.  requerer, nos termos da lei: 

a) dispensa da prática de Educação Física; 

b) atendimento domiciliar em situações específicas, nos casos em que o período de 

afastamento for superior a 15 (quinze) dias. 

XIV.  concorrer e/ou solicitar junto à Coordenação Geral de Assistência ao Educando 

(CGAE), ou equivalente, bolsas de trabalho/monitoria ou alimentação, auxílio para 

tratamento médico e/ou dentário, isenção de taxas e ajuda financeira ou a outros 

benefícios oferecidos pela Instituição; 

XV. solicitar o auxílio dos professores para solucionar eventuais  dificuldades encontradas 

em unidade(s) curricular(es) e/ou atividades, desde que não sejam decorrentes da falta 

de interesse e/ou de infrequência voluntária; 

XVI.  participar das atividades curriculares e extracurriculares oferecidas aos estudantes, 

desde que atendidas às normas da Instituição, específicas para tal; 

XVII.  participar de eleições e atividades de órgãos de representação estudantil, quando 

estudante de curso regular, votando ou sendo votado, conforme regulamentação 

vigente; 

XVIII.  participar como eleitor do processo de votação para escolha do Reitor e do Diretor 

Geral do Câmpus no qual esteja matriculado; 

XIX.  recorrer das decisões dos órgãos administrativos do IFTM para os órgãos de hierarquia 

superior; 

XX. frequentar as dependências da Instituição, observando as normas de acesso e 

permanência; 



XXI.  ter acesso às informações sobre as atividades desenvolvidas na Instituição, 

procedimentos adotados, normas e regulamentos vigentes e modalidades de assistência 

oferecidas aos estudantes; 

XXII.  ter sua integridade física e moral respeitada no âmbito da Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS DEVERES 

 

Art. 5º. São considerados deveres do estudante: 

 

I.  acatar o regime didático e disciplinar da Instituição, bem como a sua organização 

administrativa; 

II.  contribuir com atos e atitudes adequadas, mantendo o prestígio e o bom conceito da 

Instituição; 

III.  tratar com respeito os colegas e demais servidores da Instituição;  

IV.  não praticar e nem incentivar o bullying, ou seja, atitudes agressivas, intencionais e 

repetitivas como: insultos, intimidações, apelidos constrangedores, acusações injustas 

e tratamentos hostis, que ocorrem sem motivação evidente; 

V. não incitar os colegas a atos de rebeldia, abstendo-se de colaboração em faltas 

coletivas; 

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

utensílios, dos equipamentos e máquinas, e de todo o material de uso individual e 

coletivo da Instituição; 

VII.  manter a organização e a limpeza no local de estudo / atividades, bem como das 

máquinas e equipamentos; 

VIII.  indenizar os prejuízos quando produzir danos à Instituição ou a objetos de propriedade 

alheia; 

IX.  comparecer às atividades curriculares pontualmente, portando documento de 

identificação exigido pela Instituição e usando vestimentas adequadas e/ou previstas 

em normas próprias; 

X. realizar os trabalhos escolares com assiduidade e pontualidade; 

XI.  cumprir as determinações e os horários estabelecidos pela Instituição; 

XII.  assistir diariamente a todas as aulas, participando efetivamente das atividades nelas 

desenvolvidas; 



XIII.  guardar silêncio nas proximidades das salas de aula, laboratórios, biblioteca, 

corredores e demais dependências da Instituição, respeitando o período de atividades 

escolares; 

XIV.  aguardar o professor em sala de aula, não permanecendo nas áreas de circulação; 

XV. participar de solenidades e atividades cívicas, culturais, sociais, esportivas e 

recreativas promovidas pela Instituição; 

XVI.  apresentar-se às atividades curriculares com o material didático indispensável à sua 

participação nos trabalhos escolares;  

XVII.  obedecer aos prazos estabelecidos pela Instituição, apresentando documentação 

exigida, nos casos previstos; 

XVIII.  participar das reuniões dos órgãos para os quais tenha sido eleito como representante 

discente, obedecendo à convocação; 

XIX.  manter atualizados seus dados junto à CRCA. 

 

CAPÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES 

 

Art. 6º. São consideradas infrações disciplinares, passíveis de aplicação de penalidades, os 

seguintes comportamentos: 

 

I.  desrespeitar, ofender com palavras, atos ou gestos, praticar bullying, desafiando e/ou 

agredindo moral e/ou fisicamente colegas, professores, demais servidores ou qualquer 

outra pessoa nas dependências da Instituição ou em função dela; 

II.  proferir palavras de baixo calão, gesticular, escrever ou fazer desenhos pornográficos 

nas dependências do IFTM ou quando em missão de representação; 

III.  perturbar aulas e demais atividades escolares;  

IV.  causar danos de qualquer natureza ao prédio, ao mobiliário, aos equipamentos e/ou ao 

acervo bibliográfico; 

V. danificar objetos pertencentes a outrem ou à Instituição ou lançar mão deles, sem 

autorização;  

VI.  organizar qualquer forma de arrecadação pecuniária, distribuir impressos, divulgar 

folhetos, fazer publicações em imprensa falada, escrita ou televisada em nome da 

Instituição, sem autorização expressa do Diretor Geral do Câmpus; 

VII.  exercer atividades político-partidárias no âmbito da Instituição; 

VIII.  usar vestimentas que atentem ao pudor; 



IX.  praticar agiotagem, jogos de azar, fazer apostas, propor ou aceitar transação pecuniária 

de qualquer natureza; 

X. ausentar-se da sala de aula sem autorização do professor; 

XI.  fumar nas dependências da Instituição (Lei Federal 9.294/96); 

XII.  utilizar telefone celular, pagers ou similares durante as atividades curriculares; 

XIII.  alimentar-se em sala de aula, biblioteca e laboratórios; 

XIV.  permanecer, sem autorização, nas salas de aula ou laboratórios após o término das 

atividades; 

XV. comportar-se de forma extravagante, apresentando comportamento inadequado ao 

ambiente institucional; 

XVI.  participar de atividades de risco e/ou perigosas nas dependências da Instituição ou em 

sua proximidade; 

XVII.  aplicar trote que provoque danos físicos, morais e psicológicos aos ingressantes;              

XVIII.  apresentar-se à Instituição, ou representá-la, fora de seu estado normal, estando 

alcoolizado ou sob efeito de qualquer substância tóxica; 

XIX.  trazer consigo, guardar, oferecer, fornecer, usar ou introduzir na Instituição bebidas 

alcoólicas, qualquer substância tóxica e/ou psicotrópica, armas e materiais 

inflamáveis, explosivos de qualquer natureza ou qualquer elemento que represente 

perigo para si e para a comunidade escolar;  

XX. utilizar-se de meios fraudulentos para obter resultados favoráveis nas avaliações; 

XXI.  impedir a entrada de colegas às aulas ou concitá-los a faltas coletivas;  

XXII.  usar de pessoas ou de meios ilícitos para auferir frequência, nota ou conceito; 

XXIII.  alterar ou deturpar o teor de documentos acadêmicos ou outros documentos oficiais do 

IFTM. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES DISCIPLINARES 

 

Art. 7º. São aplicáveis ao estudante que cometer infrações disciplinares ou transgredir os 

preceitos deste Regulamento, as seguintes penalidades: 

 

a) advertência (oral e escrita), registradas em livro próprio;  

b) suspensão;   

c) desligamento. 

 



§ 1º.  A advertência será aplicada por escrito, quando o estudante cometer alguma das 

infrações descritas nos incisos I ao XV do art. 6º, deste Regulamento.  

 

§ 2º. A suspensão será aplicada por escrito, em caso de reincidência das faltas punidas com 

advertência e quando o estudante praticar a conduta descrita nos incisos XVI ao XXIII do art. 

6º, deste Regulamento.  

 

§ 3º. As penalidades de advertência e suspensão serão aplicadas pelo Presidente do Conselho 

de Ética, na forma regimental. 

 

§ 4º. O desligamento é o cancelamento da matrícula como sanção disciplinar por ato 

exclusivo do Diretor Geral do Câmpus, mediante parecer do Conselho de Ética do Corpo 

Discente do IFTM.  

 

§ 5º. A ordem de aplicação das penalidades previstas neste artigo não obriga ao seguimento 

de sequência das mesmas. 

 

§ 6º. O Presidente do Conselho de Ética dará conhecimento da penalidade aplicada ao 

estudante, aos seus professores, à Direção de Ensino, à Coordenação do Curso ao qual o 

estudante frequenta e à CRCA. 

 

§ 7º. O procedimento administrativo para apurar a falta disciplinar seguirá seu curso até o 

final da decisão do Conselho de Ética, ainda que o estudante passe à condição de ex-

estudante.  

 

Art. 8º. O processo disciplinar será iniciado mediante registro da ocorrência perante o 

Conselho de Ética, por qualquer membro da comunidade educativa do IFTM.  

 

Art. 9º. Na aplicação das penalidades serão consideradas, a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela resultarem, o dano do bem moral ou material atingido, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes disciplinares. 

 

§ 1º. Na aplicação da penalidade de suspensão não será excedido, por vez, o grau máximo de 

15 (quinze) dias letivos. 

 



§ 2º. Sofrerá penalidade de 3 (três) dias letivos de suspensão a turma ou grupo de estudantes 

que se ausentar coletivamente da sala de aula sem autorização da CGAE, ou equivalente. 

 

Art. 10. A aplicação de 4 (quatro) penalidades de suspensão, independente do número de dias 

letivos em cada uma delas, implicará em cancelamento da matrícula do estudante.  

 

Art. 11. A reincidência da aplicação da penalidade de suspensão em seu grau máximo 

implicará em cancelamento da matrícula do estudante, não podendo ser renovada.  

 

Art. 12. Em caso de não comprovação da irregularidade disciplinar, o Conselho de Ética, por 

despacho fundamentado, poderá determinar o arquivamento do processo.  

 

CAPÍTULO VII 

DO CONSELHO DE ÉTICA DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 13. O Conselho de Ética do Corpo Discente de que trata este Regulamento terá sua 

composição e atribuições nos termos do seu Regimento, respeitando as peculiaridades 

inerentes a cada Câmpus. 

 

Art. 14. A Direção de Ensino, em articulação com a Direção Geral do Câmpus, será 

responsável pela criação do Conselho de Ética do Corpo Discente.     

 

§ 1º. O Conselho de Ética terá as seguintes atribuições: 

  

I.  divulgar a existência deste Conselho como órgão oficial disciplinar discente do IFTM 

e seus objetivos, visando prevenção de ocorrências disciplinares. 

II.  receber e registrar em livro apropriado representações a respeito de problemas 

disciplinares discentes, colhendo as assinaturas, seguindo as normas estabelecidas 

neste Regulamento; 

III.  apurar, analisar e emitir parecer quanto às representações, encaminhando o processo à 

Direção Geral do Câmpus; 

IV.  estabelecer estratégias a médio e longo prazo, visando amenizar e coibir excessos 

disciplinares. 

 

 



§ 2º. Este Conselho de Ética será composto por: 

I.  Coordenador Geral do CGAE ou equivalente, como seu presidente nato; 

II.  2 (dois) representantes do Corpo Docente, indicado pelo Diretor Geral do Câmpus; 

III.  1 (um) Psicólogo (se houver); 

IV.  1 (um) membro da Equipe Pedagógica; 

V. 1 (um) representante do Corpo Discente, indicado pelo Diretor Geral do Câmpus.  

 

§ 3º. Os componentes do Conselho de Ética serão indicados pelo Diretor Geral do Câmpus. 

  

§ 4º. O Conselho de Ética se reunirá ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 

sempre que solicitado. 

 

Art. 15. Compete ao Conselho de Ética do Corpo Discente do IFTM formar, julgar e manter 

sob a sua guarda, junto ao CGAE ou equivalente, os documentos referentes ao processo 

administrativo disciplinar do estudante. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 16. Este Regulamento Disciplinar do Corpo Discente se aplica ao IFTM, sendo que cada 

Câmpus deverá instituir o seu Conselho de Ética na forma do capítulo anterior. 

 

Art. 17. A penalidade de suspensão afastará o estudante de todas as atividades curriculares 

e/ou extraclasse no período de sua vigência, não sendo permitida a sua entrada e/ou 

permanência nas dependências da Instituição, sob qualquer pretexto. 

 

Art. 18. A aplicação das penalidades previstas nas letras a, b e c do art. 7º deste Regulamento 

será notificada aos pais ou responsáveis legais do estudante, quando menor, que deverão 

comparecer à Instituição para tomarem ciência dos fatos e assinarem as ocorrências.  

 

Parágrafo Único.  Quando o estudante for maior de idade, a notificação será feita ao mesmo.  

 

Art. 19. Considera-se maior, para os efeitos desse Regulamento, o estudante com idade igual 

ou superior a 18 anos nos termos da legislação em vigor, e também aqueles emancipados 

pelos pais. 



 

Art. 20. A aplicação de penalidades disciplinares não desobriga de indenização quando da 

infração resultar dano ao patrimônio da Instituição ou de outrem, autorizando a ação judicial 

cabível. 

 

Art. 21. Quando a infração disciplinar constituir igualmente delito sujeito à ação penal, a 

Instituição diligenciará a remessa de cópias autenticadas do procedimento administrativo que 

a ensejou, à autoridade competente. 

 

Art. 22. Os prejuízos materiais causados por dano ao patrimônio público serão apurados pelo 

setor de patrimônio do IFTM, oficiado pelo Conselho de Ética do Corpo Discente, para 

apresentar a planilha de cálculos no prazo de 3 (três) dias úteis. 

 

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral do Câmpus, ouvido o Conselho 

de Ética do Corpo Discente do IFTM. 

 

Art. 24. A conduta ética não se limita apenas à distinção entre o bem e o mal, o legal e o 

ilegal, o honesto e o desonesto, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 

oportuno e o inoportuno; deve também ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem 

comum.  

 

Art. 25. Respeitado o presente Regulamento, caso necessário, cada Câmpus, considerando 

sua especificidade, poderá propor normas complementares a este, as quais deverão ser 

encaminhadas à Pró-Reitoria de Ensino que, após análise e parecer, encaminhará aos órgãos 

superiores competentes para apreciação e possível aprovação. 

 

Art. 26. Os Câmpus que possuem estudantes sob regime de internato, deverão elaborar 

normas complementares próprias, respeitando as orientações contidas neste Regulamento, 

enviando-as à Pró-Reitoria de Ensino que, após análise e parecer, encaminhará aos órgãos 

superiores competentes para apreciação e possível aprovação. 

 

Art. 27.  Este Regulamento estará disponível no Portal do Aluno. 

 

Art. 28. Este Regulamento Disciplinar do Corpo Discente entrará em vigor na data de sua 

publicação. 



  

Art. 29. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 

 


