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CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO 

 
Art. 1º - O Colegiado de Curso de Graduação em TEOLOGIA é o órgão primário de função 
normativa, consultiva, deliberativa e de planejamento acadêmico de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do Curso de Graduação em Teologia, com composição, competências e 
funcionamento definido no Regimento Geral da FACULDADE BATISTA PIONEIRA e 
disciplinados neste Regulamento.  
 
Art. 2º - O Colegiado de Curso é constituído de: 

I – Coordenador do Curso, como seu presidente; 
II – Representantes do corpo docente do Curso, na proporção de no mínimo 25% do 

número total de docentes efetivos no Curso; 
III – Um (1) representante técnico-administrativo que atue junto aos docentes do Curso; 
IV – Um (1) representante do corpo discente do Curso; 
Parágrafo único - O Diretor e o Vice-Diretor da Institução podem participar das 

reuniões quando acharem conveniente, e sempre que participarem das mesmas terão os mesmos 
direitos dos demais membros do Colegiado. 
 
Art. 3º - A indicação dos representantes docentes do Curso será realizada pelo respectivo 
Colegiado, para um mandado de 2 (dois) anos, com a possibilidade de reeleição. 
 
Art. 4º - A representação discente será eleita, anualmente, pelo Centro Acadêmico, dentre os 
estudantes que tenham cumprido pelo menos 25% do Curso, com mandato de 1 (um) ano, com 
possibilidade de reeleição. 
 
Art. 5º - O mandato do Presidente do Colegiado de Curso não poderá exceder o mandato do 
cargo que ocupa ao ser designado para a função. 

 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 6º - Compete ao Colegiado de Curso:  

I – Avaliar e emitir pareceres sobre o Plano de Trabalho Anual, que inclui o 
Calendário de Atividades Curricular e Pedagógica, Cursos e Programas; 
II – Orientar e deliberar exclusivamente as matérias pertinentes aos fios condutores 
científicos do processo ensino/aprendizagem, na construção do conhecimento; 
III – Realizar a avaliação pedagógica/educacional, em face dos objetivos 
instrucionais da FACULDADE; 
IV – Traçar as diretrizes pedagógicas/educacionais, fundamentadas em diagnósticos 
científicos; 
V – Sugerir à ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL futuras possíveis mudanças neste 
regulamento, para o melhor funcionamento dos cursos; 
VI – Analisar os casos de alunos que venham a demonstrar aproveitamento 
extraordinário, com vista à abreviação do seu curso; 
VII – Analisar e integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, 
compatibilizando-os ao Projeto Pedagógico; 
VIII – Dimensionar as ações pedagógicas à luz da avaliação institucional; 
IX – Apresentar e analisar proposta para aquisição de material bibliográfico e de 
apoio didático-pedagógico; 
X – Propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino; 



XI – Emitir parecer sobre processos de transferência interna e externa de alunos a 
serem admitidos ou desligados do Curso; 
XII – Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas no Regimento Geral da 
Faculdade Batista Pioneira, ou que, por sua natureza, lhe sejam conferidas. 

 
Art. 7º - A presidência do Colegiado de Curso é exercida pelo(a) Coordenador(a) do Curso. 
 
Parágrafo único: Na ausência ou impedimento do(a) Coordenador(a), a presidência das 
reuniões é exercida pelo docente indicado pelo Coordenador (a). 
 
Art. 8º - São atribuições do(a) Presidente, além de outras expressas neste Regulamento, ou que 
decorram da natureza de suas funções: 

I – Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto; 
II – Cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 
III – Representar o Colegiado junto aos órgãos da Faculdade; 
IV – Submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão anterior; 
V – Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência 
do Colegiado; 
VI – Elaborar os horários de aula; 
VII – Orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso; 
VIII – Verificar o cumprimento do currículo do Curso e demais exigências para a 
concessão de grau acadêmico aos alunos concluintes; 
IX – Decidir sobre pedidos referentes a matrícula, trancamento de matrícula no 
curso, cancelamento de matrícula em disciplinas, permanência, complementação 
pedagógica, exercícios domiciliares, expedição e dispensa de guia de transferência 
e colação de grau; 
X – Superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso. 
XI – Quanto às publicações, baixar comunicados e editais. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 
Art. 9º - O Colegiado de Curso funciona em forma de reunião, com a maioria absoluta de seus 
membros, reunindo-se ordinariamente 3 (três) vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer 
tempo, quando convocado pelo(a) seu(ua) Presidente, por sua própria iniciativa ou a 
requerimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. 

§ 1º - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta. 
§ 2º - As reuniões obedecerão ao que prescreve o Regimento Geral da Faculdade. 

 
Art. 10 - É obrigatória, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica, o comparecimento 
dos membros às reuniões do Colegiado de Curso, vedada qualquer forma de representação. 
 
Art. 11 - O Colegiado de Curso funciona, para deliberar, com maioria absoluta de seus 
membros, e as decisões são tomadas por maioria dos votos. 
 
Art. 12 - De cada reunião do Colegiado de Curso lavra-se a ata, que, depois de votada e 
aprovada, é assinada pelo(a) Presidente e pelo(a) Secretário(a). 

§ 1º As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um de seus membros, 
designado pelo(a) Presidente. 



§ 2º As atas do Colegiado, após sua aprovação, são arquivadas na Coordenação de cada 
curso, com livre acesso aos membros do Colegiado. 

 
Art. 13 - Das decisões do Colegiado de Curso cabe recurso à equipe diretiva da FBP. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 14 - O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do Curso. 
 
Art. 15 - Este Regulamento poderá ser modificado de acordo com necessidades que possam 
ocorrer e que sejam solicitadas pela direção da FBP. 
 

Ijuí, fevereiro de 2009. 


