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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 29/2020, de 29 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o Regulamento de Disciplinas Eletivas do Curso de Medicina da 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 a necessidade de disciplinar a oferta das disciplinas eletivas do Curso de 

Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 as discussões e aprovações do presente Regulamento pelo Colegiado do Curso 

de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reuniões 

específicas; 

 a discussão e aprovação do presente Regulamento pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reunião, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o REGULAMENTO DA OFERTA DAS DISCIPLINAS 

ELETIVAS do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), 

constante no Anexo Único da presente Resolução. 

 

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições 

em sentido contrário. 
 

Publicada em 29 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO DE DISCIPLINAS ELETIVAS DO CURSO DE MEDICINA DA 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 
 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.º O presente Regulamento tem por finalidade disciplinar o oferecimento, a matrícula, o 

aproveitamento e a validação das disciplinas eletivas, que compõem o núcleo flexível do 

currículo pleno do Curso de Medicina ofertado pela Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

(FASAI). 

Parágrafo único. O cumprimento das disciplinas eletivas é obrigatório para a integralização 

curricular e requisito básico para a colação de grau. 

 

Art. 2.º Os objetivos gerais da oferta das disciplinas eletivas são flexibilizar o currículo do 

Curso e propiciar aos acadêmicos a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar e/ou transdisciplinar.  

 

CAPÍTULO II 

DAS DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

Art. 3.º As disciplinas eletivas são as constantes do Projeto Político Pedagógico, que 

compõem o Currículo Pleno do Curso. 

Parágrafo único. As disciplinas eletivas ofertadas serão variáveis a cada semestre letivo, 

definidas de acordo com a necessidade, a oportunidade de oferecimento e a conveniência da 

comunidade acadêmica. 

 

Art. 4.º O elenco das disciplinas eletivas será apresentado aos acadêmicos, semestralmente, 

pelo Coordenador do Curso. 

§ 1.º A Instituição reserva o direito de ofertar as disciplinas para as quais haja o número 

mínimo de 20 (vinte).  
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§ 2.º As disciplinas eletivas serão oferecidas nos turnos de funcionamento dos cursos ou em 

dias e turnos diferentes dos de funcionamento do Curso, desde que não haja prejuízo do 

disposto no parágrafo anterior.  

§ 3.º É facultado aos acadêmicos, na existência de vagas, a opção de frequentar disciplinas 

diferentes nos diferentes turnos. 

 

Art. 5.º Os resultados obtidos nas disciplinas eletivas serão registrados no Histórico Escolar. 

 

Art. 6.º Havendo demanda por uma determinada disciplina eletiva, sem que haja professor 

habilitado ou disponível, deverá a Coordenação do Curso atender à solicitação no mesmo 

semestre letivo ou em período subsequente, providenciando, se necessário e possível, a 

contratação de docente qualificado.  

 

Art. 7.º Considerando-se a existência de demanda, deve ser realizada a rotatividade no 

oferecimento das disciplinas eletivas. 

 

Art. 8.º Na existência de vagas, poderão se matricular em disciplinas eletivas ofertados pela 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI) acadêmicos de outros cursos universitários e 

membros da comunidade externa, mediante requerimento à Coordenação do Curso, obedecida 

a seguinte ordem de preferência: 

I – acadêmicos de outros cursos das Faculdades mantidas pelo Instituto Educacional Santo 

Agostinho; 

II – acadêmicos do mesmo curso oriundos de outras Instituições de Ensino Superior. 

 

Art. 9.º Para efeito de cumprimento das disciplinas eletivas, aplicam-se as mesmas regras das 

demais disciplinas. 

 

Art. 10. O acadêmico que não obtiver aprovação na disciplina eletiva poderá cursá-la 

novamente, com o mesmo conteúdo ou outro constante do elenco dessas disciplinas.  

 

Art. 11. Após efetivada a matrícula e formada a turma, é vedada a mudança de opção. 
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Art. 12. Os Planos de Ensino das disciplinas eletivas deverão ser discutidos e aprovados pela 

Coordenação e pelo Colegiado do Curso. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. Compete à Diretoria da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI) dirimir 

dúvidas referentes à interpretação desta Resolução, bem como suprir as suas lacunas, 

expedindo os atos complementares que se fizerem necessários. 

Parágrafo único. Das decisões em questões relacionadas ao ensino, oriundas da Coordenação 

do Curso, da Diretoria e dos órgãos da administração interna da FASAI, caberão recursos, 

sucessivamente e na forma do Regimento Interno da FASAI, para: 

I – o Colegiado do Curso no qual o interessado estiver vinculado; 

II – para o Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

   

Art. 14. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


