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GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL 

 
 

PORTARIA Nº 46, DE 09 DE JULHO DE 2015. 

 
 A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – Campus Cuiabá - Bela Vista, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 630, de 18.04.2013, publicada no D.O.U em 

19.04.2013, 

 

 

 CONSIDERANDO, a finalização dos trabalhos da comissão designada pelas Portarias 

n. 06 e n.10, de 28.01.2015;  

             
   
  RESOLVE: 

 

            I – Aprovar o REGULAMENTO DISCIPLINAR DISCENTE do IFMT 

Campus Cuiabá – Bela Vista. 

 

     II - Cientifiquem-se e cumpra-se. 
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REGULAMENTO DISCIPLINAR DISCENTE 

 

Capítulo 1 

Dos objetivos 

 

Art. 1° O presente documento tem por objetivo regulamentar os direitos, deveres e ações do 

corpo discente no âmbito do IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista. 

Art. 2º O campus instaurará uma Comissão Permanente de Processo Disciplinar Discente que 

será nomeada pelo diretor-geral do Campus, via portaria, e será composta pelo número mínimo 

de 05 (cinco) servidores e 02 (dois) suplentes, cabendo ao Diretor-Geral determinar os 

membros da comissão, seus suplentes e sua vigência. 

Capítulo 2 

Do corpo discente 

 

Art. 3° Entende-se por corpo discente todos os alunos regularmente matriculados nos cursos e 

programas oferecidos no Campus Cuiabá – Bela Vista do IFMT. 

Capítulo 3 

Dos direitos do corpo discente 

 

Art. 4º Organizar, promover e participar de entidades estudantis na Instituição, desde que 

devidamente regulamentada por meio de estatuto, elaborado pelos discentes interessados e 

aprovado pela direção-geral do campus.  

Art. 5º Frequentar as dependências do campus, desde que respeitadas às normas e condições 

para acesso e permanência; 

Art. 6º Ter sua integridade física e moral respeitada por seus educadores, funcionários 

administrativos e colegas; 

Art. 7º Ser resguardado de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor; 
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Art. 8º Recorrer do resultado de quaisquer instrumentos de avaliação, bem como contestar os 

critérios avaliativos conforme definido na organização didática vigente e demais normatizações; 

Art. 9º Requerer em conformidade com as normas vigentes cancelamento de matrícula ou 

transferência conforme estabelecido em normas e legislações vigentes; 

Art. 10 Apresentar sugestões que visem o bom andamento e/ou melhoria do ensino, pesquisa 

e/ou extensão; 

Art. 11 Não ser punido em qualquer hipótese sem o devido processo legal, assegurado o 

direito ao contraditório e ampla defesa; 

Art. 12 Assistir a todas as aulas previstas para os seus estudos, desde que devidamente 

respeitados os horários e normas de conduta, acesso e permanência; 

Art. 13 Levar ao conhecimento dos setores competentes os problemas pessoais e as 

dificuldades de aprendizagem no curso; 

Art. 14 Solicitar e receber orientação educacional permanente para o desenvolvimento de suas 

potencialidades; 

Art. 15 Participar das atividades educativas desenvolvidas pela instituição, ressalvados os 

casos de medida disciplinar; 

Art. 16 Ter assegurado o cumprimento da carga horária de cada componente curricular 

estabelecido no projeto pedagógico de curso; 

Art. 17 Ter acesso às informações referentes aos serviços de assistência estudantis, bem 

como pleitear bolsas e auxílios oferecidos pela Instituição; 

Art. 18 Solicitar e obter através dos procedimentos instituídos documentos atinentes à sua vida 

acadêmica; 

Art. 19 Organizar eventos e reuniões no campus com a devida comunicação antecipada e 

autorização da direção-geral; 

Art. 20 Votar e ser votado para os cargos eletivos das entidades de caráter representativo do 

corpo discente da Instituição, respeitadas as normas e regulamentações vigentes; 
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Art. 21 Justificar sua ausência nas atividades letivas, nos termos das legislações vigentes, até 

(03) dias úteis após a ocorrência do fato; 

Art. 22 Obter exercício domiciliar, quando amparados pelo decreto 1.044/69 e pela Lei 

6.202/75, desde que devidamente requerido e registrado no setor competente; 

Capítulo 4 

Dos deveres do corpo discente 

 

Art. 23 Zelar pelo nome da Instituição, sendo leal e não cometendo atos ou fazendo 

declarações que possam prejudicar sua imagem e reputação; 

Art. 24 Acatar as normas estabelecidas no Regimento Geral do IFMT, na Organização Didática 

e nas demais normas estabelecidas por instruções normativas e portarias emitidas pelos 

órgãos competentes da Reitoria e do Campus Cuiabá – Bela Vista; 

Art. 25 Tratar com cortesia e respeito a colegas, educadores e demais servidores do IFMT;  

Art. 26 Não incitar os colegas e/ou participar de atos de vandalismos que causem danos à 

estrutura física patrimonial; 

Art. 27 Não incitar os colegas a manifestações ou ações impróprias tais como a participação 

em faltas coletivas e não incitar ou participar de atos de rebeldia e/ou conduta moral 

inadequada, que prejudiquem o regular andamento das atividades educativas desenvolvidas no 

campus; 

Art. 28 Comparecer no campus devidamente uniformizado durante o seu período regular de 

estudo e em outras situações acadêmico-pedagógicas, portando o documento de identificação 

exigido pela Instituição;  

Art. 29 Cumprir com suas responsabilidades discentes realizando todos os deveres e 

atividades acadêmicas que lhe forem atribuídas;  

Art. 30 Zelar pela manutenção da limpeza nas dependências do campus, bem como de seus 

setores, suas máquinas e equipamentos;  
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Art. 31 Frequentar com assiduidade e pontualidade as solenidades e demais atividades 

curriculares;  

Art. 32 Assistir diariamente a todas as aulas, nos horários estabelecidos, participando 

efetivamente das atividades desenvolvidas, comprometendo-se a contribuir para um ambiente 

favorável à concentração, ao respeito mútuo e ao desenvolvimento das atividades de ensino e 

aprendizagem. 

Art. 33 Manter silêncio nas proximidades das salas de aula, laboratórios, biblioteca, corredores 

e demais dependências da Instituição que exijam esse comportamento;  

Art. 34 Aguardar o docente em sala de aula, não permanecendo nas áreas de circulação, salvo 

em situações excepcionais;  

Art. 35 Apresentar-se às atividades curriculares, nos horários estabelecidos, munido de 

material didático indispensável à sua participação nos trabalhos acadêmicos;  

Art. 36 Obedecer aos prazos estabelecidos no calendário acadêmico do campus;  

Art. 37 Participar das reuniões dos órgãos de representação discente, como membro ou 

representante eleito, obedecendo à convocação quer do ente representativo, quer da direção-

geral, exercendo seu direito de representatividade em observância às normas instituídas; 

Art. 38 Cumprir as determinações do corpo educativo e os horários estabelecidos;  

Parágrafo Único: Entende-se por corpo educativo todos os servidores e prestadores de 

serviços, devidamente identificados, que vierem a exercer funções de inspeção, monitoramento 

ou outras funções correlatas; 

Art. 39 Manter seus dados cadastrais atualizados; 

Parágrafo Único: Entende-se por dados cadastrais todas as informações pessoais e 

acadêmicas relativas ao discente, inclusive a apresentação de documentos e fotografias 

atualizadas para identificação.  

Art. 40 Indenizar quaisquer prejuízos materiais que venha a produzir para a Instituição ou a 

objetos de propriedade alheia, desde que devidamente apurado em processo disciplinar; 
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Art. 41 Manter-se informado do que ocorre no campus, através da leitura de quadros de aviso 

e outros meios de divulgação;  

Art. 42 Identificar-se em qualquer espaço do campus, apresentando documento de 

identificação, sempre que requerido por quaisquer integrantes do corpo educativo; 

Art. 43 Receber cordialmente os novos discentes, sem qualquer tipo de constrangimento, 

manifestação de desapreço e/ou atos discriminatórios; 

Art. 44 Comunicar às instâncias superiores atos de ilegalidade, omissão e/ou abuso de poder 

praticado por qualquer membro da comunidade acadêmica que possa prejudicar a si próprio, 

demais pessoas ou a Instituição; 

Art. 45 Cumprir os demais preceitos da Instituição no que lhe couber.  

Capítulo 5 

Das proibições ao corpo discente 

 

Art. 46 Permanecer na sala de aula ou local de trabalho acadêmico após o término das 

atividades regulares, sem autorização do responsável pelo setor.  

Art. 47 Permanecer nos ambientes esportivos fora das atividades de educação física sem 

autorização do responsável pelo setor.  

Art. 48 Permanecer na biblioteca no horário regular de aulas, sem autorização da coordenação 

do curso ou docente da aula em questão;  

Art. 49 Participar de jogos ou atividades similares no âmbito acadêmico sem a autorização 

prévia da instituição;  

Art. 50 Comparecer às aulas fora do horário preestabelecido;  

Art. 51 Ausentar-se da sala de aula ou do local de trabalho acadêmico sem autorização do 

respectivo docente;  

Art. 52 Trajar vestuários que causem constrangimentos no ambiente acadêmico, ou que não 

sejam apropriados às atividades curriculares;  
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Art. 53 Usar códigos e linguagem impróprios e praticar atos indecorosos inadequados ao 

convívio social ou que causem constrangimentos no âmbito institucional; 

Art. 54 Utilizar-se de processo fraudulento na realização de atividades acadêmicas;  

Art. 55 Participar de visitas técnicas ou ações semelhantes, sem o devido acompanhamento ou 

orientação de um docente ou de servidor designado pela instituição;  

Art. 56 Propor ou aceitar transação pecuniária de qualquer natureza sem autorização; 

Art. 57 Utilizar indevidamente equipamentos de prevenção de acidentes e combate a 

incêndios;  

Art. 58 Ignorar as determinações do corpo educativo;  

Art. 59 Ridicularizar pessoas dentro ou fora das dependências da instituição desde que 

uniformizado ou representando a instituição; 

Art. 60 Sair da instituição antes do término das aulas do dia sem prévia autorização;  

Art.61 Utilizar formas de representação que atestem, divulguem, ou envolvam o desrespeito às 

diferenças de pensamento, cor, etnia, classe social, gênero, religião e outras características 

individuais ou grupais; 

Art. 62 Alimentar-se nas dependências da biblioteca, laboratório e salas de aula;  

Art. 63 Causar danos ao prédio, mobiliário, equipamentos ou materiais, ficando obrigado a 

indenizar a instituição pelos eventuais prejuízos causados, devidamente apurados em processo 

disciplinar;  

Art. 64 Causar tumultos ou participar de algazarras ou quaisquer outras atividades ou 

situações que atrapalhem o desenvolvimento das atividades acadêmicas ou maculem a 

imagem da instituição, nas suas dependências, proximidades ou em quaisquer outros lugares, 

desde que estando uniformizado ou representando a instituição; 

Art. 65 Praticar agiotagens, jogos de azar e fazer quaisquer tipos de apostas de caráter 

financeiro; 
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Art. 66 Induzir, influenciar, usar, portar ou repassar drogas lícitas, tais como, bebidas 

alcoólicas, bem como apresentar-se alcoolizado nas dependências da instituição; 

Art. 67 Fumar nas dependências da Instituição;  

Art. 68 Namorar expressando comportamento inadequado e praticar quaisquer atos libidinosos 

nas dependências da instituição;  

Art. 69 Utilizar telefones celulares, aparelhos sonoros ou quaisquer outros aparelhos 

eletrônicos em sala de aula, ainda que com fone de ouvido, visto que detrai a atenção e 

atrapalha o andamento das atividades acadêmicas, salvo se permitido pelo professor; 

Art. 70 Distribuir impressos, divulgar folhetos, fazer publicações em qualquer tipo de mídia em 

nome da instituição sem autorização expressa do diretor-geral do campus;  

Art. 71 Induzir, influenciar, usar, portar ou repassar drogas ilícitas; 

Art. 72 Portar ou introduzir armas, de qualquer natureza, e materiais inflamáveis ou explosivos 

na instituição; 

Art. 73 Empenhar-se em luta corporal, praticar atos turbulentos graves ou perigosos; 

Capítulo 6 

Do regime disciplinar 

Art. 74 Este regulamento se aplica a todos os discentes regularmente matriculados em cursos, 

disciplinas isoladas ou programas, de qualquer nível acadêmico, nas dependências do Campus 

ou fora dele quando estiver uniformizado, ou representando a instituição em eventos e 

atividades externas; 

Art. 75 Ao discente que transgredir as normas disciplinares deste regulamento serão aplicadas 

as seguintes sanções:  

§ 1º As sanções previstas nos incisos deste artigo não pressupõe uma sequência 

estabelecida para sua aplicação, mas para todo e quaisquer atos de transgressão será 

suscetível a uma ou mais das sanções previstas; 
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§ 2º A aplicação das sanções dar-se-á de acordo com a gravidade e/ou reincidências dos 

atos; 

I. Sanção de Advertência oral: De caráter orientativo, deverá ser devidamente 

registrada na pasta individual do discente pelo membro do corpo educativo ou 

pessoa competente, sendo que em casos de reincidência, será aplicada 

Advertência por escrito e a comunicação ao responsável legal; 

II. Sanção de Advertência por escrito: Registro formal na pasta individual do discente e 

comunicação ao responsável legal sendo que em casos de reincidência, será 

aplicada a sanção de Suspensão por tempo determinado;  

III. Sanção de Suspensão por tempo determinado: Implica o afastamento do discente 

de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como sua 

permanência nas dependências do campus e o registro formal na pasta individual 

do discente com a devida comunicação ao responsável legal; sendo que em casos 

de reincidência medidas educativas adicionais, com ou sem o acompanhamento de 

órgãos externos como o conselho tutelar poderão ser implementadas e, esgotados 

os recursos educativos institucionais, será aberto um processo disciplinar para a 

sanção de Cancelamento de matrícula; 

a) O período estabelecido de afastamento das atividades será aplicado de acordo 

com a gravidade da transgressão disciplinar, e/ou sua reincidência não podendo 

ultrapassar 15 (quinze) dias; 

b) A aplicação de 03 (três) sanções disciplinares de suspensão, implicará em 

cancelamento automático da matrícula do discente.  

IV. Sanção de Cancelamento de matrícula: Será aplicado quando esgotados todos 

os recursos educativos, observadas as normas e regulamentos da instituição e os 

dispositivos legais; 

Art. 76 Assim que constatada uma transgressão disciplinar, o corpo educativo deve relatar 

imediatamente ao sujeito competente para aplicação das sanções; 

 Parágrafo Único – O sujeito competente é neste documento definido como o 

responsável pela execução de determinada tarefa que seja de sua atribuição. 
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 Art. 77 Considera-se sujeito competente para aplicar sanções nos termos deste regulamento: 

Docente, para a sanção prevista no inciso I do artigo 73; 

Coordenador do Curso, para as sanções previstas nos incisos I, II do artigo73;  

Chefe de Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, para as sanções previstas nos 

incisos I, II e III do artigo 73; 

a) A aplicação da sanção de suspensão será de competência do Chefe de 

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, mediante parecer da Comissão 

Permanente de Processo Disciplinar Discente; 

Comissão Permanente de Processo Disciplinar Discente, para analisar as ocorrências e 

emitir pareceres ao chefe de departamento de ensino, pesquisa e extensão das 

sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 73; 

Diretor-Geral do campus, para as sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do artigo 73. 

a) A aplicação da sanção de cancelamento da matrícula será de competência do diretor-

geral, mediante análise dos pareceres da Comissão Permanente de Processo 

Disciplinar Discente e do chefe de departamento de ensino, pesquisa e extensão; 

Capítulo 7 

Das sanções disciplinares 

 

Art. 78 A aplicação de sanção disciplinar pela instituição não exclui a responsabilidade civil ou 

penal do discente, ou do responsável legal quando se tratar de menor; 

Art. 79 As sanções serão aplicadas, em primeira instância, de acordo com o grau de gravidade 

das transgressões disciplinares, conforme especificados abaixo: 

I. Advertência oral: Para as transgressões das normas disciplinares consideradas “leves” 

e especificadas nos artigos 46 a 52; 

II. Advertência escrita: Para as transgressões das normas disciplinares consideradas 

“moderadas” e especificadas nos artigos 53 a 62; 
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III. Suspensão por tempo determinado: Para as transgressões das normas disciplinares 

consideradas “graves” e especificadas nos artigos 63 a 70; 

IV. Cancelamento de matrícula: Para as transgressões das normas disciplinares 

consideradas “gravíssimas” e especificadas nos artigos 71 a 73. 

 Parágrafo Único – A aplicação das sanções seguirá os procedimentos estipulados 

neste regulamento em cada caso. 

Capítulo 8 

Dos procedimentos disciplinares 

 

Art. 80 Toda transgressão será tratada, segundo a sua gravidade, conforme estabelece o artigo 

75 e 79 com seus incisos e parágrafos. 

Art. 81 A Comissão Permanente de Processo Disciplinar Discente deverá ser convocada pelo 

seu presidente sempre que o mesmo receber demanda do sujeito competente a respeito de 

transgressão disciplinar que enseje a abertura de processo disciplinar. 

§1º Entende-se por sujeito competente para acionar a Comissão Permanente de 

Processo Disciplinar Discente através de seu presidente: os Coordenadores de Cursos e 

Setores, Docentes e na ausência destes, o Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

§ 2º A Comissão Permanente de Processo Disciplinar Discente exercerá suas atividades 

com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou 

exigido pelo interesse da Administração. 

§ 3º As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado e sigiloso. 

§ 4º A Comissão poderá convocar representantes da comunidade acadêmica a prestar 

informações sobre os fatos, quando julgar necessário. 

§ 5º A Comissão emitirá pareceres referente à aplicação de medida disciplinar 

condizente com a transgressão e o histórico disciplinar do discente em que definirá as sanções 

a serem aplicadas conforme este Regulamento. 

Art. 82 O Processo Disciplinar se desenvolverá nas seguintes etapas: 
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I. Instauração - mediante requerimento devidamente fundamentado e protocolado no 

campus a ser encaminhado à Comissão Permanente de Processo Disciplinar Discente 

pelo requerente; 

II. Apuração dos fatos pela Comissão Permanente de Processo Disciplinar Discente. 

III. Indicação da autoria e grau de responsabilidade pela transgressão; 

IV. Defesa escrita direcionada a Comissão Permanente de Processo Disciplinar Discente 

conforme referido no artigo 86; 

V. Relatório de conclusão e parecer final a ser encaminhado ao sujeito competente para 

aplicação da sanção; 

Art. 83 Em caso de suspensão o prazo para a conclusão do processo disciplinar não poderá 

exceder a 03 (três) dias úteis, sendo a homologação da sanção disciplinar feita pelo Chefe de 

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Art. 84 Em caso de transferência, o prazo para a conclusão do processo não poderá exceder a 

15 (quinze) dias, sendo a homologação da sanção disciplinar feita pelo diretor-geral do 

campus.  

Art. 85 As medidas disciplinares serão assentadas nos registros disponíveis do Discente. Após 

a conclusão do curso, a ficha individual será arquivada na Coordenação de Registro Escolar. 

Art. 86 Para todo parecer é cabível recurso pelo discente no prazo de 03 (três) dias a contar da 

decisão. 

§ 1º O recurso escrito poderá ser elaborado pelo discente ou seu responsável legal. 

§ 2º Nos casos de suspensão, o recurso será encaminhado para o Colegiado do 

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e/ou direção-geral. 

§3º Nos casos de transferências, o recurso será encaminhado ao Conselho de Campus. 

Art. 87. Do Processo Disciplinar poderá resultar: 

I. arquivamento do processo; 
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II. aplicação das sanções previstas nos artigos 75 e 79 e respectivos incisos e parágrafos, 

constantes deste Regulamento. 

Art. 88. O estudante, em viagens de estudos ou em outras programações do IFMT, ficará 

sujeito às medidas disciplinares previstas neste regulamento a qualquer tempo. O relato da 

ocorrência deve ser encaminhado a Coordenação de Curso, pelo servidor responsável, logo 

após o retorno para a aplicação das medidas cabíveis. 

Capítulo 09 

Das disposições gerais 

 

Art. 89 Cabe à família ou responsável legal o acompanhamento permanente da vida 

acadêmica do discente através dos registros disponibilizados pela instituição em meios físicos 

ou virtuais. 

Art. 90 Nenhum membro do corpo discente poderá eximir-se do cumprimento das normas 

dispostas neste Regulamento alegando desconhecê-las. 

Art. 91 Os casos omissos, referentes ao presente Regulamento Disciplinar Discente, serão 

analisados pelo Colegiado de Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Art. 92 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

Cuiabá, 09 de julho de 2015. 

 



 

 


