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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 09/2021, de 01 de março de 2021. 

 

 Aprova o Novo Regulamento do Colegiado 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 ajustar as disposições do Regulamento do Colegiado do 

Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, de acordo 

com a proposta do novo Regimento Geral da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna; 

 a necessidade de padronizar o funcionamento do Colegiado do Curso de 

Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna em todos os seus 

aspectos, principalmente quanto às sessões de apreciação e deliberação 

sobre recursos administrativos dos Acadêmicos, 

 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 da presente data, 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento do Colegiado do Curso de Medicina da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, constante do Anexo Único, discutido e aprovado 

pelo Conselho Superior em reunião. 
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Art. 2.º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário, notadamente o Regulamento do Colegiado do Curso de Medicina 

em vigor até a presente data. 

Publicada em 01 de março de 2021. 

 

Itabuna – Bahia, 01 de março de 2021. 

 

 

 

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

 

REGULAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DA 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1.º O Colegiado de Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

(CCMed-FASAI) é órgão primário com função normativa, deliberativa, consultiva e de 

planejamento acadêmico, e que tem sua composição e funcionamento com fundamentos no 

Regimento Geral da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e no presente Regulamento. 

 

Art. 2.º Exceto quanto aos membros titulares e aos suplentes em exercício da titularidade, 

das reuniões do CCMed-FASAI somente poderão participar: 

 

I – o Acadêmico que tiver interposto recurso a ser analisado, discutido e votado na reunião, 

e somente durante o período da defesa oral e resposta aos questionamentos; 

II – pessoas devidamente convidadas, ficando sob a responsabilidade do Presidente do 

CCMed-FASAI a definição se a presença na reunião será por apenas um tempo ou se 

poderá permanecer durante todo o período da reunião; 

III – professores e autores de Projetos de Ensino, Projetos de Pesquisa, Projetos de 

Extensão, Projetos de Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e de Extensão e de 

Projetos de Cursos Livres, ficando sob a responsabilidade do Presidente do CCMed-

FASAI a definição se a presença na reunião será por apenas um tempo ou se poderá 

permanecer durante todo o período da reunião. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CCMed-FASAI 

 

Art. 3.º O Colegiado de Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

(CCMed-FASAI) é constituído pelos seguintes membros: 

 

I – o Coordenador do Curso, como membro nato inerente à condição de Coordenador, que 

será seu Presidente; 

II – 02 (dois) professores eleitos por seus pares, dentre os docentes do Curso, como 

representantes docentes; 

III – 02 (dois) representantes do corpo discente, indicados por seu órgão representativo, 

que estejam regularmente matriculados no curso. 

IV – 02 (dois) técnicos administrativos, eleito por seus pares. 

 

§ 1.º O Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna que 

presidirá o CCMed-FASAI será o qualificado como Coordenador-Geral, Coordenador-

Executivo ou outra denominação que indique a qualidade de não adjunto.  
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§ 2.º Os representantes mencionados nos incisos II, III e IV do caput terão mandato de dois 

anos e poderão ter suplentes. 

 

§ 3.º As eleições para os representantes mencionados nos incisos II e IV do caput deste 

artigo acontecerão de acordo com regras fixadas em edital para esse fim. 

 

Art. 4.º Perderá o mandato o membro eleito, titular ou suplente, que faltar, sem 

justificativa aceita pelo Presidente, a três reuniões consecutivas ou a seis reuniões 

alternadas durante um ano civil. 

 

§ 1.º Aplica-se ao suplente somente em relação às reuniões para as quais for convocado. 

 

§ 2.º Além da condição fixada no caput do presente artigo, perderá o mandato o membro 

eleito que:  

 

I – sendo representante docente: 

a) efetuar pedido, se aceito pelo Presidente do CCMed-FASAI; 

b) deixar, por qualquer motivo, de ser Professor no Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna; 

c) estiver em licença sem vencimentos durante um semestre ou mais; 

d) estiver em licença para realização de Cursos de pós-graduação ou outras espécies de 

aperfeiçoamento; 

 

II – sendo representante discente: 

a) efetuar a pedido, se aceito pelo Presidente do CCMed-FASAI; 

b) deixar, por qualquer motivo, de ser Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna; 

c) receber qualquer punição em processo disciplinar conforme Regimento Interno da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

d) trancar matrícula no Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

§ 3.º Caso, por qualquer motivo, tanto o membro eleito titular quanto o membro suplente 

perderem a condição de membro do CCMed-FASAI, serão convocadas novas eleições, 

para novo mandato integral. 

 

Art. 5.º Por motivos justificados, poderá o membro titular eleito pedir suspensão por 

tempo limitado da condição de membro do CCMed-FASAI. 

 

Art. 6.º O suplente do membro eleito será convocado: 

 

I – para cada reunião em que o titular, previamente, avisar que não poderá estar presente; 

II – para a reunião em que o titular faltar sem avisar da ausência, em sendo de fácil 

convocação do suplente, entendendo a facilidade como aquela que não resulte em atraso no 

início da reunião exclusivamente por este motivo; 

III – para assunção do cargo durante a licença ou pedido de suspensão temporária; 

IV – para assunção do cargo com a condição de titular, em caso de o titular vier a perder a 
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qualidade de membro do CCMed-FASAI. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CCMed-FASAI 
 

 

Art. 7.º O CCMed-FASAI tem como função precípua: 

 

I – analisar e decidir, em grau de recurso, sobre requerimentos de Acadêmicos que tenham 

sido indeferidos pelos coordenadores, supervisores, gerentes e outros colaboradores da 

FASAI que tenham poder de decisão unilateral; 

II – deliberar e normatizar sobre matéria curricular e didático-pedagógica do Curso; 

III – deliberar, em caso concreto, sobre matéria curricular e didático-pedagógica do Curso 

quanto a temas ausentes das normas da FASAI. 

IV – interpretar o que consta do presente Regulamento ou do Regimento Interno da 

FASAI, sobre matéria curricular e didático-pedagógica do Curso. 

 

Art. 8.º Compete ao Colegiado de Curso, além do descrito no art. 7.º deste Regulamento: 

 

I – acompanhar as atividades acadêmicas, científicas e culturais do Curso; 

II – analisar, avaliar e aprovar os planos de ensino das disciplinas do Curso, propondo 

alterações, quando necessárias; 

III – analisar, avaliar e deliberar sobre requerimento de Verificação de Extraordinário 

Aproveitamento nos Estudos;  

IV – analisar e aprovar a estrutura curricular do Curso e suas alterações propostas pelo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

V – analisar e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso; 

VI – analisar e aprovar planos, projetos de ensino, de pesquisa e de extensão a serem 

realizados; 

VII – analisar e aprovar projetos de Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão e Cursos Livres; 

VIII – deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão do Curso; 

IX – estabelecer o perfil profissional e a proposta pedagógica do Curso de Medicina da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna;  

X – opinar, quando solicitado, sobre aproveitamentos de estudos, transferências, 

adaptações de Acadêmicos transferidos, dispensa de disciplina, cancelamento e 

trancamento de matrícula; 

XI – opinar, quando solicitado, sobre monitorias; 

XII – prestar assessoria didático-pedagógica a Professores e Acadêmicos; 

XIII – propor as normas de funcionamento dos estágios curriculares e acompanhar sua 

execução; 

XIV – realizar avaliações periódicas do Curso, em consonância com a Avaliação 

Institucional; 

XV – sugerir modificação didático-pedagógica do Curso; 

XVI – sugerir ou, quando de outra origem, analisar e aprovar propostas de regulamentos 

quanto a órgãos, cursos, Projetos, Programas e outras atividades do Curso de Medicina da 
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Faculdade Santo Agostinho de Itabuna quanto às questões didático-pedagógicas; 

XVII – outras atribuições legais e constantes das atas das suas sessões. 

 

Art. 9.º Compete ao Presidente do CCMed-FASAI:  

I – convocar e presidir as reuniões;  

II – designar o responsável pela feitura da ata do CCMed-FASAI, em cada sessão ou de 

forma duradoura; 

III – distribuir, previamente e sempre que julgar ser a questão mais complexa, os recursos 

dos Acadêmicos, para que um membro do CCMed-FASAI faça análise prévia e apresente 

Parecer em reunião; 

IV – manter a ordem e zelar pelo bom andamento dos trabalhos no âmbito do CCMed-

FASAI; 

V – propor a ordem dos trabalhos das reuniões; 

VI – representar o CCMed-FASAI junto aos órgãos da Instituição;  

VII – exercer outras atribuições previstas em lei, neste Regulamento ou no Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO DO CCMed-FASAI 

 

Art. 10. O Colegiado de Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

(CCMed-FASAI), funciona e delibera com a presença da maioria de seus membros, e 

decide por maioria de votos, ressalvados os casos previstos neste Regulamento e no 

Regimento Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 11. As reuniões solenes independem de número mínimo de presentes, mas as 

ausências são computadas para efeitos da perda do mandato do membro eleito, conforme 

art. 4.º deste Regulamento.  

 

Art. 12. Exceto quanto ao descrito no art. 16 deste Regulamento, as decisões do CCMed-

FASAI são tomadas por votação simbólica, podendo o Presidente, quando julgar 

necessário, decidir pela adoção de voto nominal. 

 

§ 1.º As decisões serão tomadas por maioria simples.  

§ 2.º O voto nominal constará da ata com referência a cada membro votante, e, ao votar, 

poderá o membro votante justificar o seu entendimento. 

 

Art. 13. Somente terão direito a voto os membros presentes às sessões, não sendo 

permitido voto por procuração. 

  

Art. 14. O Presidente do CCMed-FASAI tem direito a emitir o seu voto nas mesmas 

condições dos demais membros presentes na sessão. 

 

Parágrafo único. Em caso de votação não secreta, após computados os votos dos 

membros presentes e em havendo empate na deliberação, o Presidente do CCMed-FASAI 

terá o voto de qualidade, para desempate, podendo ser: 
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I – considerado o seu voto como emitido anteriormente; 

II – repetida a sua votação individual, inclusive com possibilidade de mudança de posição 

quanto ao voto, sendo que, neste caso, o voto de qualidade valerá como desempate ainda 

que contrário ao anteriormente emitido. 

 

Art. 15. Nos casos de ausência do Presidente do CCMed-FASAI: 

 

I – se a ausência tiver sido cientificada com antecedência, a reunião se realizará sob a 

presidência do Coordenador-Adjunto do Curso; 

II – ausente também o Coordenador-Adjunto do Curso, ou sendo a ausência notada de 

última hora, a reunião se realizará sob a presidência, pela ordem, do membro docente de 

categoria magisterial mais elevada ou do mais antigo no magistério da FASAI; persistindo 

o empate, do mais idoso dentre os empatados. 

 

Parágrafo único. Caso o Curso de Medicina da FASAI tenha mais de um Coordenador-

Adjunto, o próprio Coordenador do Curso apontará, dentre eles, o eventual e único 

substituto. 

  

Art. 16. Nenhum membro do CCMed-FASAI poderá participar das análises, discussões e 

votação em que haja: 

 

I – assunto de seu interesse pessoal direto; 

II – assunto de interesse de seu cônjuge ou parentes até segundo grau, em linha reta ou 

colateral; 

III – questões em que, antes da análise e decisão pelo CCMed-FASAI, houver dado 

Parecer ou participado de forma direta, como em casos de bancas examinadoras ou 

aplicação e revisão de provas. 

 

§ 1.º O assunto cujo interesse seja das pessoas indicadas nos incisos I e II do caput do 

presente artigo será decidido, por escrutínio secreto, pelos demais membros do CCMed-

FASAI.  

 

§ 2.º Se na reunião do CCMed-FASAI houver análise, discussão e votação de outros 

assuntos, o membro do CCMed-FASAI referido no caput do presente artigo não 

participará da sessão somente no momento da análise, discussão e votação dos temas 

referidos nos incisos I a III do caput. 

 

§ 3.º Se na pauta de convocação da reunião do CCMed-FASAI não houver outros assuntos 

para cujas análise, discussão e deliberação não estaria o membro impedido, ou por decisão 

do Presidente do CCMed-FASAI, em razão do tema a ser tratado, será para a sessão 

convocado o suplente, se houver. 

 

Art. 17. O CCMed-FASAI se reunirá: 

 

I – ordinariamente: 

a) na primeira quinzena dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, para deliberar sobre 
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planos de ensino e outras atividades didático-pedagógicas do semestre letivo que se inicia; 

b) na última quinzena dos meses de junho e novembro, para análise da implementação das 

atividades didático-pedagógicas do semestre letivo em fase de encerramento; 

 

II – extraordinariamente: 

a) para deliberação dos recursos de Acadêmicos quanto às decisões do Coordenador do 

Curso ou de outro órgão da atividade didático-pedagógica; 

b) para quaisquer outros assuntos, como análise de Projetos de Pesquisa, Programa de 

Estudos, questões de caracteres curricular e didático-pedagógico do Curso, ou outras 

propostas e necessidades. 

 

Art. 18. As reuniões ordinárias constarão do Calendário Escolar da FASAI e, na ausência 

ou impossibilidade de cumprimento da programação, por convocação do Presidente do 

CCMed-FASAI. 

 

Art. 19. As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Presidente do CCMed-FASAI, 

por iniciativa própria, podendo a convocação se efetivar, ainda, a requerimento ou sob a 

assinatura de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros.  

 

Parágrafo único. As convocações para as reuniões extraordinárias, a não ser em casos de 

excepcional urgência, são expedidas com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas. 

 

Art. 20. As convocações devem indicar, salvo assuntos sigilosos segundo análise de quem 

as convocar, a pauta dos trabalhos.  

 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATAS DO CCMed-FASAI 
 

 

Art. 21. Todo andamento das reuniões do CCMed-FASAI será registrado de forma 

impressa, por meio de ata. 

 

Parágrafo único. O conteúdo dos artigos 34 a 36 deste Regulamento integra o tema do 

presente capítulo. 

 

Art. 22. O Presidente do CCMed-FASAI indicará uma pessoa para, presente na reunião, 

registrar os temas tratados, as discussões e deliberações, redigindo ata de forma clara, 

esclarecedora quanto aos temas discutidos e decididos.   

 

Parágrafo único. O Presidente do CCMed-FASAI indicará a pessoa responsável para 

redigir a ata preferencialmente entre os membros docentes e, excepcionalmente, por 

convocação de funcionário da Instituição. 

 

Art. 23. As atas do CCMed-FASAI deverão conter, no mínimo: 
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I – clareza quanto aos resultados das votações nas deliberações; 

II – descrição dos assuntos tratados de forma a ser facilmente identificados e interpretados 

em tempos futuros e sob a visão de quem não esteve presente à reunião ou que não 

conhece o fato discutido em sua origem; 

III – indicação dos nomes completos das pessoas, naturais ou jurídicas, bem como de 

entidades e instituições; 

IV – numeração escrita por extenso, exceto quanto ao número da ata e, se houver ementa, a 

data da realização da reunião que nesta constar; 

V – redação em único parágrafo, com mudança de temas com marcadores como “em 

seguida”, “ato seguinte”, “em continuidade” e outras formas de indicação de alteração de 

assunto; 

VI – redação sem ambiguidades e dotada de clareza. 

 

Art. 24. As atas do CCMed-FASAI serão numeradas sequencialmente sem que haja 

numeração distinta para reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. 

 

Art. 25. As atas CCMed-FASAI poderão ser feitas: 

I – no exato momento em que a sessão é desenvolvida, com leitura, discussão, aprovação e 

assinatura de todos os presentes, ao fim da reunião; 

II – posterior à realização da reunião. 

 

Parágrafo único. Se a ata for feita em período posterior à reunião, poderá o Presidente 

determinar que seja enviada em rascunho a todos os membros, para sugestões de 

complemento ou correção, ficando: 

 

I – a impressão autorizada após a manifestação ou ultrapassado o prazo dado para 

manifestação; 

II – a colheita de assinaturas dos membros com o apoio da Secretaria de Curso; 

III – aprovada, pelos membros, por discussão por mensagem eletrônica ou por ausência de 

manifestação no prazo indicado. 

 

Art. 26. As atas do CCMed-FASAI serão arquivadas aos cuidados da Secretaria do Curso 

de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, e estarão à disposição: 

 

I – da Coordenação do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

II – dos membros do CCMed-FASAI; 

III – dos órgãos da FASAI, como encarregados de receber as visitas in loco dos avaliadores 

do Ministério da Educação. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS REUNIÕES PARA DECIDIR SOBRE RECURSOS DE ACADÊMICOS 

 

 

Art. 27. As reuniões em que houver análise e discussão de recurso aviado por Acadêmicos, 

quanto a decisões da Coordenação do Curso de Medicina ou de outros órgãos da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna, acontecerão em caráter extraordinário ou ordinário. 
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Parágrafo único. O Presidente do CCMed-FASAI determinará que a Secretaria de Curso 

comunique ao Acadêmico recorrente quanto a data e ao horário da reunião, com a 

indicação de que ele poderá, caso queira, comparecer à reunião para fazer a defesa oral do 

seu requerimento. 

 

Art. 28. Quando houver mais de um recurso de Acadêmico a serem analisados, a reunião 

não poderá conter outro assunto ou temas. 

 

Parágrafo único. Entendendo o Presidente do CCMed-FASAI que há possibilidade de 

cumulação de análise de recursos de Acadêmicos com outros temas ou assuntos, procederá 

conforme art. 29 deste Regulamento. 

 

Art. 29. Quando houver apenas um recurso de Acadêmico a ser analisado, e se houver 

outros temas a serem decididos: 

 

I – o Presidente do CCMed-FASAI determinará as discussões em duas reuniões distintas; 

II – as atas – artigos 21 a 26 e 36 a 37 deste Regulamento – serão distintas, inclusive 

quanto à numeração sequencial; 

III – as reuniões poderão ser feitas sequencialmente quanto ao horário, e na ordem em que 

determinar o Presidente da CCMed-FASAI, podendo levar em consideração o conteúdo do 

art. 31 deste Regulamento, no que couber. 

 

Art. 30. Sempre que o Presidente entender que o recurso do Acadêmico é dotado de 

complexidade, determinará à Secretaria de Curso o envio de cópia dos documentos que o 

instruem a um dos membros do CCMed-FASAI, para estudos prévios, solicitação de 

documentação complementar e emissão de Parecer, preferencialmente, escrito.  

 

Art. 31. Antes do início da reunião, o Presidente do CCMed-FASAI determinará a 

confirmação quanto à presença do recorrente, podendo alterar a ordem da pauta:  

 

I – antecipando a colocação da discussão do recurso, do recorrente presente, antes de outro 

assunto, para liberação do Acadêmico; 

II – atrasando a colocação da discussão do recurso do recorrente que ainda não estiver 

presente, para oferecer a oportunidade de feitura da defesa oral. 

 

§ 1.º A regra constante do caput deste artigo não é rígida e não obriga que a reunião 

somente seja realizada com a presença do recorrente. 

 

§ 2.º Havendo mais de um Acadêmico recorrente presente para fazer a defesa oral, o 

Presidente definirá a ordem de apreciação do seu recurso, tendo como parâmetro, mas não 

obrigatório: 

 

I – a preferência aos portadores de necessidades especiais como grávidas, acidentados e 

outros; 

II – a ordem sequencial de interposição dos recursos; 

III – a ordem de chegada do Acadêmico para a reunião. 
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Art. 32. Em caso de recurso impetrado por mais de um Acadêmico, será pelos signatários 

escolhido um único Acadêmico para fazer a defesa oral.  

 

§ 1.º Todos os demais Acadêmicos signatários do recurso de poderão participar da reunião. 

 

§ 2.º A participação dos demais signatários do recurso, em reunião, nos termos do § 1.º 

deste artigo, não representa o direito de manifestação, mas o Presidente do CCMed-FASAI 

poderá permitir: 

 

I – que participem do debate; 

II – que fiquem à mesa, juntamente com o autor da defesa oral; 

III – que lhes sejam feitos questionamentos; 

IV – que mais de um deles façam a defesa oral, com divisão entre eles quanto ao tempo 

fixado no art. 33 deste Regulamento. 

 

Art. 33. A discussão, a análise e a votação quanto ao recurso do Acadêmico terão o 

seguinte trâmite: 

 

I – no âmbito restrito da reunião, ainda unicamente com a presença dos membros do 

CCMed-FASAI, será colocado o assunto em pauta, e se houver relator para o caso, a este 

será atribuída oportunidade para leitura do Parecer escrito ou exposição oral do Parecer 

não escrito, tecer considerações e mostrar os documentos analisados; 

II – terminadas a exposição do relator, se houver, e as discussões iniciais, ou somente estas 

se não houver relatório, será convidado o recorrente para adentrar-se à sala da reunião e 

este terá o tempo de até cinco minutos para fazer a defesa ou sustentação oral quanto ao 

conteúdo do seu requerimento; 

III – terminada a defesa oral por parte do Acadêmico recorrente, todos os membros do 

CCMed-FASAI poderão, caso queiram, fazer questionamentos ao Acadêmico recorrente 

acerca do tema do recurso interposto; e o Acadêmico terá até três minutos para responder a 

cada questionamento; 

IV – terminados os questionamentos, o Acadêmico recorrente será convidado a se retirar 

da sala, e os trabalhos continuarão com discussão complementar. 

 

Art. 34. O Presidente do CCMed-FASAI poderá adiar a discussão e/ou a votação final do 

recurso aviado pelo Acadêmico recorrente caso decida pela necessidade de mais 

diligências como juntada de documentos ou outras informações não disponíveis na 

Secretaria de Curso ou em outro órgão da FASAI e se estes documentos ou essas 

informações não puderem ser conseguidos durante a reunião.  

 

Art. 35. Terminadas as discussões sobre o recurso do Acadêmico recorrente, o Presidente 

do CCMed-FASAI determinará a deliberação que será iniciada pelo voto do relator, se 

houver. 

 

Art. 36. A decisão do CCMed-FASAI quanto ao recurso do Acadêmico recorrente 

constará da ata, na forma do art. 37 deste Regulamento. 
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Art. 37. As atas de reuniões do CCMed-FASAI em que houver apenas análise, discussão e 

votação de recursos de um ou mais Acadêmicos recorrentes poderão ter o seguinte 

formato:  

 

I – em uma parte geral, haverá o relatório normal quanto aos acontecimentos da reunião 

fazendo constar, porém, na parte de análise dos recursos dos Acadêmicos recorrentes 

apenas se o recurso de determinado Acadêmico foi, ao fim, julgado procedente ou 

improcedente; 

II – em parte integrante da ata, haverá um relatório que terá o mesmo número da ata, 

seguido das letras A, B, C, D e seguintes, sendo um relatório para cada requerimento 

discutido e votado, sendo cada relatório emitido: 

 

a) contendo as assinaturas dos membros do CCMed-FASAI presentes à deliberação; 

b) contendo todo relato da discussão do tema, com as particularidades e a decisão; 

c) em folha(s) distinta(s) em relação um do outro e da parte geral, referida no inciso I deste 

artigo. 

 

§ 1.º Após assinada a ata em que haja discussão de recurso de Acadêmico, na forma do 

presente artigo, será ao Acadêmico fornecida fotocópia cumulativamente: 

 

I – da parte geral, em que aparecem os resultados das deliberações sem detalhes quanto à 

discussão e ao andamento da defesa oral por parte de todos os Acadêmicos recorrentes, 

constando apenas o resultado do deferimento ou indeferimento; 

II – exclusivamente da folha que contém ou das folhas que contêm o relatório que envolve 

a discussão do recurso do próprio Acadêmico, constante do correspondente anexo. 

 

§ 2.º Em nenhuma hipótese um relatório referente ao recurso de um Acadêmico poderá ser 

entregue a outro Acadêmico. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA FORMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

Art. 38. Na forma do parágrafo único do art. 57 do Regimento Interno da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, quando o CCMed-FASAI analisar, discutir e deliberar sobre 

questões didático-pedagógicas não integrantes do Regimento Interno referido, ou em razão 

de interpretação do constante do Regimento Interno, poderá tomar as seguintes e adicionais 

soluções: 

 

I – formará um texto contendo a análise sumária do caso e da solução apresentada, a ser 

catalogado em pasta própria, aos cuidados da Secretaria do Curso de Medicina da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, para servir como jurisprudência ou paradigma de 

decisões futuras tanto do próprio Colegiado quanto do órgão diretamente envolvido; 

II – poderá sugerir que a decisão passe a constar do Regimento Interno da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, ou de Regulamento próprio quanto ao tema analisado, como norma 

garantidora de iguais direitos quanto a outros Acadêmicos; 

III – poderá, especialmente em não sendo implantada a alteração no Regimento Interno 
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referida no inciso II, anterior, remeter cópia da jurisprudência firmada (inciso I) aos 

Colegiados dos demais Cursos da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, como sugestão 

de padronização da interpretação ou da solução para casos semelhantes.     

 

  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

Art. 39. As decisões do CCMed-FASAI quanto a recursos impetrados por Acadêmicos, 

conforme o caso e na forma do Regimento Interno da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, poderão estar sujeitas a recurso do Conselho Superior da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 40. As decisões do CCMed-FASAI quanto a análises de Projetos referidos no inciso 

III, art. 2.º, e incisos III, IV, V e VI do art. 8.º deste Regulamento, estarão sujeitas, na 

forma do Regimento Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, à análise, 

discussão e deliberação final por parte Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna, que, em caso de aprovação, emitirá a Resolução correspondente. 

 

Art. 41. As alterações do presente Regulamento serão: 

 

I – de iniciativa dos seus membros; 

II – discutidas e aprovadas pelos membros do CCMed-FASAI, com unanimidade de votos 

e em reunião com a presença da composição plena, ainda que haja suplente convocado 

para assumir a vaga de membros efetivos ou titulares; 

III – discutidas e, se aprovadas, consolidadas por meio de Resolução do Conselho Superior 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna.  

 

Art. 42. O presente Regulamento entrará em vigor quando aprovado pelo Conselho 

Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

Itabuna - Bahia, 01 de Março de 2021. 

 

 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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