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REGIMENTO INTERNO
 

TÍTULO I
DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E SEUS FINS 

Art. 1º. A Escola Superior de Gestão – ESG, vinculada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, 
é instituição pública de ensino superior credenciada à oferta de educação superior no sistema de ensino distrital, cuja 
mantença técnico-pedagógica é prestada pela Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB. 

Art. 2º. A missão da ESG consiste em formar profissionais capazes de atuar no planejamento, na elaboração e na exe-
cução de políticas públicas, na identificação, no estudo, na avaliação e na gestão de tecnologias inovadoras de alcance 
social.

Art. 3º. A ESG tem como visão institucional ser uma escola de excelência em gestão, inclusiva e plural, comprometida 
com a pessoa humana.

Art. 4º. São finalidades da Escola Superior de Gestão: 

I - contribuir com o desenvolvimento regional do Distrito Federal, por meio da promoção de cursos superiores que 
atendam às exigências dos sistemas burocráticos modernos;
II - elevar o aprimoramento da formação acadêmica de tecnólogos; 
III - ampliar o nível de conhecimento dos profissionais sobre a importância da gestão nos processos de formação edu-
cacional para a melhoria dos serviços prestados à sociedade; 
IV - ofertar cursos de graduação, pós-graduação e extensão aos estudantes e à comunidade, incluindo profissionais do 
Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE; 
V - realizar ações que promovam a interação com os egressos, fomentando a formação da rede de alumni e a política 
de avaliação dos estudantes concluintes de cursos da ESG; 
VI - promover atividades extracurriculares envolvendo estudantes, egressos e a comunidade para que possam atuar 
nas decisões e proposições de políticas de gestão; 
VII - implementar políticas de incentivo à inovação de processos e tecnologias; 
VIII - criar núcleos experimentais de gestão e grupos de discussão com a participação de egressos e da comunidade 
para propor e difundir práticas de gestão inovadoras; 
IX - incrementar a aplicabilidade de Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem nos cursos de formação de tecnó-
logos;
X - ofertar aos instrutores cursos de atualização em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem;
XI - oferecer formação continuada para docentes e instrutores, além da possibilidade de monitoria; 
XII - fomentar e apoiar o desenvolvimento da pesquisa acadêmica no âmbito da graduação, extensão e pós-graduação;
XIII - desenvolver atividades de pesquisas intersetoriais com foco no desenvolvimento sustentável, social, econômico 
e cultural do DF e da RIDE;
XIV - estabelecer estratégias e ações institucionais de fomento à responsabilidade social da ESG com a comunidade do 
DF e da RIDE; 

Institui o Regimento Interno da Escola Superior 
de Gestão – ESG, vinculada à Secretaria de 
Estado da Economia do Distrito Federal – SEEC/
GDF, e mantença administrativa/pedagógica pela 
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal 
- FUNAB e dá outras providências. 



XV - democratizar o acesso às informações referentes às atividades e aos serviços de responsabilidade do Estado para 
o desenvolvimento do DF e da RIDE; 
XVI - propor a realização de oficinas, palestras, seminários, cursos, entre outras atividades, visando ao aprimoramento 
contínuo da gestão de serviços;
XVII - estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas em níveis internacional, nacional e local, com o obje-
tivo de expandir a rede de parceiros institucionais e possibilitar a implementação de novos projetos adequados à sua 
missão institucional;
XVIII - promover parcerias por meio de ações de cooperação técnica e convênios entre instituições públicas e públicas 
não estatais, a fim de desenvolver programas tecnológicos inovadores que contribuam com o desenvolvimento da 
pesquisa e do ensino;
XIX - priorizar o acesso à educação pública de nível superior às populações do DF e da RIDE com maior vulnerabilidade 
socioeconômica;
XX - garantir 10% das vagas para estudantes com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 

Art. 5º. A ESG, instituição socialmente comprometida e engajada, desenvolvendo tecnologias humanas e socioam-
bientais, enquanto espaço de formação humana a serviço do conhecimento, pesquisa e atendimento a problemas 
humanos e sociais, criará, desenvolverá, implementará e avaliará tecnologias humanas e socioambientais nos campos 
de atuação a que for chamada. 

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO I
Da Estrutura Organizacional

Art. 6º. A ESG, para os efeitos de sua administração, conta com órgãos normativos, deliberativos e executivos 

Art. 7º. Constituem órgãos normativos e deliberativos da ESG: 

I - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
II - Conselho Fiscal;
II - Comissão de Graduação e Pós-Graduação; 
IIII - Comissão de Validação de Bibliografia;
IV - Comissão de Processo Seletivo;
V - Comissão Própria de Avaliação. 

§ 1º A composição das Comissões é atribuição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que deve estabelecer nor-
mas relativas à periodicidade dos mandatos e às funções de seus membros.

§ 2º As Comissões supervisionam as regulamentações e normas decididas pelos Conselhos, podendo provocá-los para 
deliberação de temas pertencentes à alçada de suas áreas.

Art. 8º. Constituem órgãos executivos da ESG: 

I - Direção Executiva;
II - Secretaria de Assuntos Acadêmicos;
III - Coordenação do Curso de Graduação;
IV - Coordenação de Cursos de Pós-Graduação e Extensão;
V - Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica;
VI - Biblioteca.



CAPÍTULO II 
Dos órgãos normativos e deliberativos

Seção I
Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Art. 9º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da ESG é o órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria 
acadêmica e administrativa e terá por competência, além daquelas previstas no seu regimento próprio:

I - formular as políticas globais de gestão acadêmica e administrativa da ESG; 
II - propor à Mantenedora sua programação anual de trabalho, com a respectiva proposta orçamentária e o plano de 
aplicação de recursos; 
III - propor a criação, transformação e extinção de cursos; 
IV - propor alteração no número de vagas dos cursos de graduação e pós-graduação, consultada a Comissão de Gradu-
ação e Pós-Graduação; 
V - deliberar sobre a forma e os processos de ingresso de candidatos aos cursos de graduação e pós-graduação; 
VI - propor alterações no presente Regimento Interno; 
VII - aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; 
VIII - aprovar o Projeto Pedagógico dos Cursos da ESG, bem como suas alterações, considerados os relatórios das Co-
missões; 
IX - apreciar, em grau de recurso, as decisões da Direção Executiva da ESG; 
X - resolver os casos omissos deste Regimento, consultadas as Comissões; 
XI - deliberar, em nível recursal, sobre os relatórios de avaliação de desempenho do docente; 
XII - aprovar o regulamento da Comissão Própria de Avaliação e apreciar os relatórios de avaliação institucional; 
XIII - aprovar o relatório anual da Direção Executiva; 
XIV - criar e regulamentar a concessão de títulos honoríficos, prêmios e distinções como recompensa e estímulo às 
atividades acadêmicas e administrativas; 
XV - aprovar os calendários acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação;
XVI - estabelecer as normas disciplinares para a comunidade acadêmica. 

Art. 10. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe, ainda, regulamentar as seguintes competências:

I - a admissão e a transferência de alunos; 
II - a avaliação do desempenho escolar; 
III - a revalidação de diplomas estrangeiros; 
IV - a concessão de bolsas de natureza acadêmica; 
V - os cursos de graduação e de pós-graduação; 
VI - o aproveitamento de estudos; 
VII - o ingresso, a avaliação e a progressão na carreira docente;
VIII - as normas de atuação e distribuição de carga horária da instrutoria; 
IX - o desligamento e a reintegração de alunos; 
X- a participação da comunidade acadêmica em cursos, congressos, estágios extracurriculares e outros certames téc-
nicos, científicos e culturais

Art. 11. Compõem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão na condição de:

I - Presidente, o Diretor Executivo da ESG;
II - Vice-Presidente, o Vice-Diretor Executivo da ESG; e
III - membros vogais:

a) um representante das Coordenações dos Cursos de Graduação;
b) um representante da Coordenação de Pós-Graduação e Extensão;
c) um representante do corpo docente de cada curso;
d) um representante do corpo discente de cada curso ou modalidade de graduação e de Pós-Graduação;
e) um representante do corpo técnico-administrativo vinculado à ESG;

§  1º A representação constante da alínea a do inciso III deste artigo constitui-se pelo titular e respectivo suplente, com 
mandato de 2 (dois) anos e escolhidos por meio de eleição direta pelos coordenadores de cada curso de graduação, 
em escrutínio secreto, podendo ser reconduzidos uma única vez, sob as mesmas condições. 



§  2º A representação constante da alínea b do inciso III deste artigo constitui-se pelo titular e respectivo suplente, com 
mandato de 2 (dois) anos e escolhidos por meio de eleição direta pelos coordenadores de cada programa de pós-gra-
duação, em escrutínio secreto, podendo ser reconduzidos uma única vez, sob as mesmas condições. 

§  3º A representação constante da alínea c do inciso III deste artigo constitui-se pelo titular e respectivo suplente, com 
mandato de 2 (dois) anos e escolhidos por meio de eleição direta pelos membros do corpo docente de cada curso de 
graduação e pós-graduação, em escrutínio secreto, podendo ser reconduzidos uma única vez, sob as mesmas condi-
ções. 

§ 4º A representação constante da alínea d do inciso III deste artigo constitui-se pelos titulares e respectivos suplentes, 
todos regularmente matriculados nos cursos integrantes da ESG, com mandato de 2 (dois) anos e escolhidos por meio 
de eleição direta pelos estudantes de cada curso, em escrutínio secreto, podendo ser reconduzidos uma única vez, sob 
as mesmas condições. 

§ 5º A representação constante da alínea e do inciso III deste artigo é constituída pelos titulares e respectivos suplen-
tes, com mandato de 2 (dois) anos e eleitos pelo corpo técnico-administrativo lotados na ESG, por meio de eleição 
direta e escrutínio secreto, podendo ser reconduzidos uma única vez, sob as mesmas condições.

Art. 12. O Conselho se reunirá trimestralmente, e extraordinariamente a qualquer tempo, mediante convocação de 
seu Presidente.

§ 1º O quórum para realização das reuniões do Conselho Superior é de metade mais um da totalidade de seus inte-
grantes.

§ 2º Os membros serão convocados para as reuniões por meio de correspondência eletrônica, com antecedência míni-
ma de sete dias para as reuniões ordinárias e de 48 (quarenta e oito) horas para as reuniões extraordinárias.

§3º As decisões do Conselho dependem do voto da maioria absoluta dos membros presentes nas reuniões.

Art. 13. O Conselho pode estruturar Câmaras e Comissões com funções, atribuições, composição e presidência defini-
das em norma específica aprovada por seu plenário. 

Parágrafo único. As decisões das Câmaras e Comissões devem ser submetidas à aprovação final do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

Seção II
Do Conselho Fiscal

Art. 14. O Conselho Fiscal é órgão responsável pela fiscalização dos atos e fatos administrativos da ESG relacionados às 
atividades econômicas, financeiras e contábeis, tendo por competência:

I - elaborar proposta de orçamento interno da ESG e encaminhá-la à aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão;
II - acompanhar a execução financeira e orçamentária da ESG, podendo examinar livros e requisitar informações;
III - examinar balancetes, balanços, relatórios financeiros e prestações de contas da ESG, restituindo-os ao Presidente 
com o respectivo pronunciamento, podendo recomendar a contratação de auditoria externa;
IV - articular-se com órgãos de auditoria externa, contratados pela Mantenedora;
V - emitir parecer sobre as propostas e ações;
VI - decidir sobre o aceite ou não de doações; 
VII - elaborar regimento próprio.

Art. 15. Compõem o Conselho Fiscal na condição de: 

I - Presidente, o Chefe da Unidade de Administração Geral da FUNAB; e
II – 2 (dois) membros da comunidade externa designados por ato do Diretor Executivo da ESG, escolhidos entre pesso-
as de notória competência. 



Parágrafo único. A função dos membros referidos no inciso II será ocupada por 2 (dois) anos, permitida a recondução 
por uma única vez, sob as mesmas condições. 

Art. 16. O Conselho Fiscal se reunirá mensalmente, e extraordinariamente, quando convocados pelo seu Presidente 
ou pela maioria de seus membros. 

§ 1º O quórum para realização das reuniões do Conselho Fiscal é de metade mais um da totalidade de seus integrantes. 

§ 2º Os membros serão convocados para as reuniões por meio de correspondência eletrônica, com antecedência míni-
ma de sete dias para as reuniões ordinárias e de 48 (quarenta e oito) horas para as reuniões extraordinárias. 

§3º As decisões do Conselho dependem do voto da maioria absoluta dos membros do Conselho.

Seção III
Da Comissão de Graduação e Pós-Graduação

Art. 17. À Comissão de Graduação e Pós-Graduação compete: 

I - supervisionar o cumprimento do projeto pedagógico, das matrizes curriculares e dos planos de ensino e aprendiza-
gem dos cursos de graduação e pós-graduação; 
II - supervisionar regulamentação referente aos aspectos operacionais dos cursos; 
III – supervisionar o cumprimento do calendário acadêmico;
IV – deliberar sobre e aprovar transferências de discentes, trancamento excepcional e cancelamento de matrículas; 
V – aprovar os relatórios semestrais dos cursos de graduação e pós-graduação; 
VI – supervisionar as normas de atuação e distribuição de carga horária dos instrutores; 
VII – deliberar sobre e aprovar solicitações oriundas do corpo discente;
VIII - deliberar sobre e aprovar processos de avaliação dos cursos; 
IX – propor normas para a concessão de bolsas de estudos acadêmicos ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
X - dar cumprimento à regulamentação do Conselho de Educação do Distrito Federal e do Ministério da Educação no 
que compete à avaliação e ao reconhecimento dos cursos de graduação e pós-graduação;
XI – aprovar relatório semestral das coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação e encaminhá-lo à Direto-
ria Executiva da ESG;
XII - manter intercâmbio com instituições de ensino e de pesquisa.
XIII - deliberar sobre as normas e políticas de fomento à pesquisa; 
XIV - deliberar sobre as normas e políticas de iniciação científica; 
XV - deliberar sobre solicitações e recursos oriundos do corpo discente da pós-graduação; XVI - deliberar, em nível 
recursal, sobre os atos do Coordenador de Curso de Graduação e  Pós-Graduação e Extensão e do Coordenador de 
Pesquisa e Comunicação Científica;
XVII - promover a integração entre a graduação e a pós-graduação. 

Seção IV
Da Comissão de Validação de Bibliografia 

Art. 18. À Comissão de Validação de Bibliografia compete: 

I - avaliar a compatibilidade e adequação das bibliografias básica e complementares indicadas para os cursos de gradu-
ação e pós-graduação, vinculados aos respectivos projetos pedagógicos de cursos - PPCs; 
II - analisar a qualidade, coerência e quantidade das bibliografias indicadas para atender às necessidades informacio-
nais do corpo discente; 
III – dar cumprimento à regulamentação do Conselho de Educação do Distrito Federal e do Ministério da Educação no 
que compete à área de acervo bibliográfico; e
IV - referendar por meio de Relatório de Adequação Bibliográfica a compatibilidade da bibliografia indicada. 



Seção V
Da Comissão de Processo Seletivo 

Art. 19. À Comissão de Processo Seletivo compete: 

I – analisar a documentação entregue pelos candidatos e deliberar acerca do cumprimento das exigências para ingres-
so nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão da ESG em processo seletivo específico ou próprio do Sistema 
de Seleção Unificada – SISU; 
II – elaborar edital de processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão;
III – promover, executar, supervisionar e acompanhar os processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão; 
IV - promover, executar, supervisionar e acompanhar os processos seletivos de instrutores; 
V - julgar os pedidos de impugnação atinentes aos editais dos processos seletivos; 
VI - deferir ou indeferir as inscrições realizadas pelos candidatos inscritos nos processos seletivos; 
VII - constituir última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais; e
VIII - analisar e decidir casos omissos dos processos seletivos. 

Seção VI
Da Comissão Própria de Avaliação

Art. 20. O processo de avaliação interna ou autoavaliação da ESG é coordenado pela Comissão Própria de Avaliação, 
que tem atuação autônoma em relação aos órgãos colegiados da instituição. 

§ 1º A Comissão tem a missão de realizar a avaliação institucional interna e de sistematização e prestação das informa-
ções solicitadas pelos órgãos educacionais, observando: 

I - análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, finalidades e responsabilidades 
sociais da ESG; 
II - o caráter público de todos os procedimentos; 
III - o respeito à identidade de cada curso; 
IV - a participação do corpo social da instituição. 

§ 2º A Comissão Própria de Avaliação é composta por membros da comunidade acadêmica, conforme regulamentação. 

§ 3º Fica vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados.

CAPÍTULO III
Dos órgãos executivos

Seção I
Da Diretoria Executiva

Art. 21. A Diretoria Executiva é a instância  executiva da ESG, que será exercida pelo Diretor e, em suas faltas e impe-
dimentos, pelo Vice-Diretor. 

Art. 22. São atribuições do Diretor da ESG: 

I - representar, superintender, coordenar e fiscalizar o funcionamento da ESG; 
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
III - promover a articulação das atividades dos órgãos integrantes da ESG;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Interno;



V - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como os atos e as deci-
sões de órgãos e de autoridades; 
VI - administrar o pessoal lotado na ESG de acordo com as normas pertinentes; 
VII - elaborar relatório anual de atividades durante o primeiro trimestre do ano seguinte e encaminhá-lo à apreciação 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
VIII – designar os membros das Comissões, indicados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio de Or-
dem de Serviço; 
IX - convocar os membros a serem designados para as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
X - elaborar sumário executivo dos relatórios de atividades das Comissões, a ser encaminhado à Diretoria Executiva da 
FUNAB com periodicidade semestral; 
XI - propor às Comissões estudos específicos necessários ao andamento dos trabalhos, supervisionando-os; 

Parágrafo único. O Diretor da ESG deve designar um servidor para a provisão do apoio técnico-administrativo necessá-
rio ao funcionamento de cada uma das Comissões. 

Art. 23. Compete ao Vice-Diretor exercer as atribuições definidas no Regimento Interno da ESG e nos atos de delegação 
baixados pelo Diretor. 

Seção II
Da Secretaria de Assuntos Acadêmicos

Art. 24. A Secretaria de Assuntos Acadêmicos, subordinada à Direção Executiva da ESG, é órgão de assessoramento e 
execução das atividades relacionadas à vida acadêmica do corpo discente.

Parágrafo único. A Secretaria será assumida por profissional de nível superior, indicado pela Direção Executiva da ESG.

Art. 25. A Secretaria de Assuntos Acadêmicos tem as seguintes atribuições:

I - administrar o sistema operacional acadêmico; 
II - providenciar, de acordo com legislação pertinente, o registro de diplomas dos discentes graduados; 
III - colaborar com a elaboração dos calendários acadêmicos dos cursos; 
IV - supervisionar a efetivação dos registros dos discentes de graduação, pós-graduação e extensão, realizada pela 
secretaria do curso; 
V - planejar e acompanhar os relatórios acadêmicos dos instrutores e do corpo discente; 
VI - atender e orientar os discentes encaminhados ao setor; 
VII - orientar, planejar, supervisionar e acompanhar os processos de admissão de discentes nos cursos da ESG; 
VIII - planejar e acompanhar processo de oferta de vagas e de matrícula nos cursos da ESG e o cumprimento dos com-
ponentes curriculares nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão; 
IX - emitir e assinar, em conjunto com a Direção Executiva, os diplomas e certificados, conferidos pela Escola, os termos 
de colação de grau e os históricos escolares finais; 
X - encaminhar à Direção Executiva relatórios sobre a movimentação dos discentes, tais como trancamento de matrí-
cula, transferência, abandono e desistências; 
XI - apresentar à Direção Executiva, em tempo hábil, todos os documentos a serem visados ou assinados; 
XII – Manter atualizados os livros de registros e leis, regulamentos, despachos e ordens de serviços; 
XIII - apresentar relatório semestral de movimentações acadêmicas dos cursos da ESG; 
XIV - fazer expedir e subscrever a correspondência fundamentada nos registros acadêmicos da ESG;
XV - emitir carta sobre a situação acadêmica de discentes, bem como emitir declarações a egressos e à comunidade 
externa.

Seção III
Da Coordenação do Curso de Graduação

Art. 26. A Coordenação do Curso de Graduação, subordinada à Direção Executiva, será assumida por docente em exer-
cício da ESG.



Art. 27. A Coordenação de Curso de Graduação tem as seguintes competências:

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução do programa curricular do curso; 
II - cumprir e fazer cumprir os planos de ensino-aprendizagem, observando o Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 
III - supervisionar a execução do programa curricular, especialmente no que se referir à observância de calendário aca-
dêmico, pontualidade, assiduidade e cumprimento de atividades pelos instrutores e pelo corpo discente; 
IV - apresentar relatório de atividades à Comissão de Graduação; 
V - manter intercâmbio com instituições de ensino e de pesquisa;
VI - participar do planejamento e da execução da formação docente.

Art. 28. Quando criada a carreira Magistério Superior do Distrito Federal e composto seu respectivo quadro de pessoal, 
o Coordenador e Vice-Coordenador serão eleitos por docentes, técnicos e pelos discentes de graduação por eleições 
simples e nomeados pelo Diretor da ESG para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, 
sob as mesmas condições. 

Art. 29. Poderão ser criados Órgãos Colegiados de Curso mediante iniciativa dos coordenadores e/ou vice-coordenado-
res, que deles serão membros natos, cabendo-lhes gerenciar as atividades dos órgãos de deliberação coletiva. 

Seção IV
Da Coordenação do Curso de Pós-Graduação e Extensão 

Art. 30. A Coordenação do Curso de Pós-Graduação e Extensão, vinculada à Diretoria Executiva, será assumida por 
docente em exercício da ESG com título de doutorado e comprovada experiência profissional.

Art. 31. A Coordenação de Curso de Pós-graduação e Extensão tem como atribuições: 

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs;
II - cumprir e fazer cumprir os planos de ensino-aprendizagem, observando-se os PPCs
III - coordenar as atividades de planejamento, avaliação e execução dos cursos de pós-graduação e extensão; 
IV - promover parcerias com instituições nacionais e internacionais, visando a fortalecer os programas de pós-gradua-
ção e extensão;
V - articular e sistematizar as ações de extensão, desenvolvidas em harmonia com as políticas e diretrizes emanadas do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  
VI - submeter à consideração do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o plano de atividades a serem desenvolvidas 
em cada ano letivo; 
VII - apresentar relatório semestral de atividades dos cursos à Comissão de Graduação e Pós-Graduação; 
VIII - submeter ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas de seleção e admissão de candidatos aos cursos de 
pós-graduação, bem como seus calendários. 

§ 1º A extensão no âmbito da ESG será desenvolvida, prioritariamente, sob a forma de ações integradas, no cumpri-
mento de programas específicos ou de cursos e atividades de formação, nas modalidades de atualização profissional 
ou de aperfeiçoamento. 

§ 2º São ações de extensão: programas, projetos, cursos (iniciação, atualização, aperfeiçoamento, treinamento e qua-
lificação profissional), eventos, prestação de serviços à comunidade, produção e publicações.  

Art. 32. Quando criada a carreira Magistério Superior do Distrito Federal e composto seu respectivo quadro de pessoal, 
o Coordenador e o Vice-Coordenador serão eleitos por docentes, técnicos e pelos discentes de pós-graduação e de 
extensão por eleições simples e nomeados pelo Diretor da ESG para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser recon-
duzidos uma única vez, sob as mesmas condições.

Art. 33. Poderão ser criados Colegiados do Curso mediante iniciativa de seu Coordenador, que deles será membro 
nato, cabendo-lhe gerenciar as atividades dos órgãos de deliberação coletiva.



Seção V
Da Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica 

Art. 34. A Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica, vinculada à Diretoria Executiva, será assumida por do-
cente em exercício da ESG com título de doutorado e comprovada experiência profissional na área.

Art. 35. A Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica tem as seguintes atribuições: 

I - coordenar atividades relativas ao planejamento, ao apoio e à avaliação de projetos de pesquisa e outras ações rela-
cionadas à pesquisa realizadas no âmbito da ESG; 
II - coordenar ações relativas à publicação do periódico científico da escola; 
III - promover a produção de evidências científicas em gestão;
IV - promover parcerias com instituições nacionais e internacionais na área de gestão; 
V - promover eventos científicos voltados à pesquisa em gestão; 
VI - divulgar, em conjunto com a Coordenação de Pós-Graduação e Extensão, resultados de pesquisa científicas;
VII - planejar, avaliar e analisar, por meio de instrumento específico, processo seletivo para execução de projetos de 
pesquisa;
VIII - promover o suporte aos convênios estabelecidos com instituições de fomento à pesquisa em gestão;
VIII - encaminhar à Biblioteca Central os produtos desenvolvidos pelos programas de pós-graduação e extensão;

Art. 36. Quando criada a carreira Magistério Superior do Distrito Federal e composto seu respectivo quadro de pessoal, 
o Coordenador e o Vice-Coordenador serão eleitos por docentes, técnicos e discentes via eleições simples e nomea-
dos pelo Diretor da ESG para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, sob as mesmas 
condições.

Seção VI
Da Biblioteca 

Art. 37. A Biblioteca Central, subordinada e vinculada à Mantenedora, tem como missão atender às demandas dos cor-
pos docente e discente da ESG no processo pedagógico, funcionando como instrumento de apoio didático, agregando 
valores e proporcionando investigação acadêmica e científica para a melhoria do conhecimento e o desenvolvimento 
dos saberes da instituição. 

CAPÍTULO IV
Da estrutura pedagógica

Seção I
Da instrutoria

Art. 38. A instrutoria diz respeito às atividades de ensino, aprendizagem e de elaboração de materiais didático-peda-
gógicos referentes às unidades educacionais dos cursos superiores ofertados pela ESG.

Art. 39. São atividades de instrutoria:

I - proferir palestras ou conferências;
II - realizar atividades de coordenação pedagógica;
III - atuar em tutoria ou em atividades similares, presencialmente e a distância;
IV - elaborar material didático-pedagógico;
V - elaborar relatórios de acompanhamento, avaliação e gestão e submetê-los à Coordenação do Curso, aos discentes 
e à Secretária Acadêmica, para fins de registro e guarda;
VI-  atuar, juntamente com a coordenação do curso, nas rotinas de planejamento e execução das atividades pedagógi-
cas, observando as diretrizes curriculares e o calendário acadêmico.



§ 1º A ESG utilizará, sem ônus, o material didático-pedagógico elaborado na forma do inciso IV.

§ 2º Para fins de desempenho das atividades de que trata o inciso IV deste artigo, deverá o servidor possuir formação 
acadêmica compatível ou comprovada experiência profissional na área de atuação a que se propuser.

Art. 40. Os instrutores serão responsáveis pelas atividades didático-pedagógicas referentes às unidades educacionais 
dos cursos ofertados pela ESG.

Art. 41. O pagamento da instrutoria será realizado via Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, conforme regu-
lamenta o Decreto nº 33.871, de 23 de agosto de 2012.

Art. 42. São deveres do instrutor:

I - conhecer e ter domínio das metodologias ativas, do currículo integrado, da gestão dos processos de aprendizagem, 
da estrutura das atividades práticas, competências e dos objetivos de aprendizagem utilizadas pelo CSTGP;
II- desenvolver as atividades de instrutoria, sob a forma de formação, treinamento, desenvolvimento e similares e de 
coordenação pedagógica, para o CSTGP;
III - participar do planejamento das atividades pedagógicas junto à Coordenação do CSTGP;
IV - organizar, junto à Coordenação da ESG, os processos relativos à gestão e execução das atividades práticas e de 
articulação com os cenários de aprendizagem definidos para o semestre letivo em curso no CSTGP;
V - planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas nos diversos cenários de prática pertinentes aos 
módulos de Habilidades Profissionais em Gestão Pública - HPGeP e Estágio Curriculares Supervisionado - ECS relativos 
ao CSTG;
VI - promover espaços de articulação interinstitucional entre a ESG e os diversos cenários de prática pertinentes aos 
módulos de Habilidades Profissionais em Gestão Pública - HPGeP e de Estágio Curricular Supervisionado - ECS relativos 
ao CSTGP;
VII - planejar, orientar e otimizar o processo de avaliação formativa e somativa dos estudantes de acordo com as orien-
tações de avaliação do CSTGP;
VIII - avaliar processualmente, na perspectiva formativa, cada estudante, oferecendo feedback de suas aprendizagens 
e provendo espaço de auto avaliação, avaliação pelos pares e avaliação do instrutor;
IX - elaborar e propor instrumentos de avaliação e reavaliação somativa que desenvolvam estratégias interventivas 
capazes de dialogar com as fragilidades de cada estudante identificadas a partir da organização dos registros avaliativos 
sistemáticos de seu percurso de aprendizagem;
X - quando convocado, participar das reuniões de coordenação pedagógica definidas pela Coordenação do CSTGP com 
objetivo de: planejar, avaliar e revisar as atividades pedagógicas do módulo temático, contemplando seus conteú-
dos, situações-problema e avaliações somativa e formativa; elaborar, orientar e avaliar o planejamento curricular bem 
como de conteúdo do módulo do CSTGP em que atua como instrutor; e promover espaços contínuos e sistemáticos de 
formação continuada;
XI - planejar e coordenar as atividades de investigação, elaboração e sistematização do conhecimento científico, des-
pertando o raciocínio lógico e empírico das pesquisas qualitativa e quantitativa, bem como a análise e interpretação de 
seus resultados, pautada nos pressupostos da metodologia científica;
XII - orientar e acompanhar as diversas etapas, tanto presenciais quanto mediadas por plataforma Moodle, de elabo-
ração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC dos estudantes do CSTGP da ESG;
XIII - desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de atuação e de desenvolvimento da ESG, utilizan-
do e otimizando recursos tecnológicos e de inovação;
XIV - participar de cursos de qualificação profissional e/ou reuniões, quando convocado pela ESG, pela EGOV e/ou pela 
FUNAB.
XV - participar de reuniões com instrutores, coordenadores e diretores da Fundação Universidade Aberta do Distrito 
Federal – FUNAB e da ESG responsáveis pelo CSTGP;
XVI - participar de reuniões com instrutores, coordenadores e diretores da Fundação Universidade Aberta do Distrito 
Federal – FUNAB e da ESG responsáveis pelo CSTGP;
XVII - comunicar à Coordenação do CSTGP da ESG quaisquer alterações quanto às informações prestadas na Ficha de 
Dados do Instrutor (Anexo A);
XVIII - comunicar, em tempo hábil, à Coordenação e à Secretaria Acadêmica do CSTGP da ESG necessidade de eventual 
afastamento das atividades ou ocorrência de quaisquer outros infortúnios e/ou casos de força maior que inviabilizem 
a atuação enquanto instrutor.



Seção II
Das Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem

Art. 43. A Escola Superior de Gestão - ESG desenvolve suas ações na perspectiva das Metodologias Ativas de Ensino e 
Aprendizagem, que têm como objetivo geral oportunizar ao estudante o desenvolvimento do protagonismo e da auto-
nomia em relação à construção do conhecimento e ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as 
etapas do processo de ensino e aprendizagem.

Art. 44. São objetivos específicos das Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem:

I - promover o aprender a aprender e a participação ativa do estudante no processo de construção do conhecimento;
II - superar o caráter passivo ou receptivo do ensino tradicional, caracterizado pela verticalização da relação entre pro-
fessor e estudante e pelo mero acúmulo de conteúdos;
III - promover junto ao estudante o desenvolvimento de habilidades como exercício do pensamento crítico, pró-ativi-
dade e aplicação dos conceitos aprendidos à sua prática social;
IV - conhecer e aplicar a Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP por meio dos Módulos Temáticos Interdisciplina-
res - MTI e a Problematização por meio das Habilidades Profissionais em Gestão Pública – HPGeP  e do estágio curricu-
lar supervisionado dos cursos superiores da ESG;
V - fomentar e aplicar outras modalidades de metodologias ativas e de aprendizagem híbridas;
VI -  desenvolver os princípios do currículo integrado com ênfase na formação integral do
cidadão, segundo a perspectiva do ensino por competências preconizando a inter-relação entre conhecimentos, habi-
lidades e atitudes;
VII -  propor instrumentos e procedimentos de avaliação formativa e somativa que possam abranger estudantes, ins-
trutores e coordenadores, ocorrendo de forma permanente;
VIII - possibilitar a autoavaliação, avaliação dos pares e feedbacks de discentes e docentes para a qualificação das 
aprendizagens;
IX - aplicar os princípios da Andragogia e da Aprendizagem Significativa como fundamentos teóricos-epistemológicos 
no desenvolvimento das metodologias ativas no ensino superior da ESG.

Seção III
Das unidades educacionais

Art. 45. As unidades educacionais correspondem às estruturas pedagógicas e avaliativas dos cursos ofertados pela 
ESG, que devem ser cumpridas pelos estudantes a fim de integralizar os créditos e obter as certificações pertinentes.

Art. 46. São unidades educacionais da Escola Superior de Gestão:

I - Módulos Temáticos Interdisciplinares - MTIs;
II - Habilidades Profissionais em Gestão Pública - HPGeP;
III - Estágio Curricular Supervisionado - ECS;
IV - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.

Art. 47. As competências avaliativas exigidas por cada unidade educacional tem regras distintas, e o não cumprimento 
do desempenho mínimo exigido em uma delas implicará a reprovação do estudante no curso em que estiver matricu-
lado.

Art. 48. O processo de avaliação acadêmica das unidades educacionais será realizado por meio de instrumentos e pro-
cedimentos que possibilitem intervenções pedagógicas para o alcance dos objetivos de aprendizagem estabelecidos a 
partir da avaliação formativa e somativa.

Art. 49. O Horário Protegido Para Estudo - HPE é transversal a todas as unidades educacionais e tem como objetivo 
reservar carga horária específica para leitura, reflexão e sistematização dos referenciais teóricos, da pesquisa científica 
e das produções de texto individuais.

Art. 50. Será aprovado nas unidades educacionais o estudante que obtiver, cumulativamente, frequência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento) e o conceito de Aprendizagem Suficiente - AS, correspondente à pontuação mínima de 
5,0 como resultado final.



Art. 51. Será reprovado nas Unidades Educacionais o estudante que não cumprir com a frequência mínima obrigatória 
de 75% (setenta e cinco por cento) e/ou obtiver conceito de Aprendizagem Insuficiente - AI, correspondente à pontua-
ção abaixo de 5,0, independentemente dos demais resultados alcançados nas outras unidades educacionais, à exceção 
do TCC.

Art. 52. Nas atividades presenciais previstas pelo cronograma das unidades educacionais, será concedida aos estudan-
tes tolerância de quinze minutos de atraso.

§ 1º A chegada do estudante em tempo superior ao referenciado no caput do artigo implicará registro de falta.

§ 2º O uso recorrente da tolerância influenciará a avaliação dos estudantes conforme previsto no Manual de Avaliação 
do Curso.

Seção IV
Dos critérios de avaliação do desempenho estudantil

Art. 53. Quanto aos critérios de avaliação do desempenho estudantil, será utilizada uma escala de 0 a 10 (zero a dez), 
distribuída entre cinco conceitos finais:

I - Aprendizagem Excelente (AE), que compreende a pontuação de 9,0 a 10;
II - Aprendizagem Adequada (AA), que compreende a pontuação de 7,0 a 8,9;
III - Aprendizagem Suficiente (AS), que compreende a pontuação de 5,0 a 6,9;
IV - Aprendizagem Insuficiente (AI), que compreende a pontuação de 0,1 a 4,9;
V - Aprendizagem Não Evidenciada (ANE), que equivale à pontuação 0.

§ 1º Para fins de aprovação do estudante, será considerado o intervalo de pontuação compreendido pelas classifica-
ções dos incisos I, II e III.

§ 2º Para fins de reprovação do estudante, será considerado o intervalo de pontuação compreendido pelas classifica-
ções dos incisos IV e V.

§ 3º As classificações e pontuações referidas pelos incisos estão representadas no Anexo I deste Regimento Interno.

Seção V
Dos Módulos Temáticos Interdisciplinares

Art. 54. Os Módulos Temáticos Interdisciplinares - MTI são desenvolvidos sob a perspectiva metodológica da Aprendi-
zagem Baseada em Problemas - ABP, conhecida mundialmente como Problem Based Learning - PBL, que se caracteriza 
pelo uso de situações-problemas da vida real para estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia, 
da articulação entre teoria e prática, do trabalho coletivo, das habilidades de solução de problemas e da aquisição de 
conceitos fundamentais da área de conhecimento. 

Art. 55. Cada Módulo Temático Interdisciplinar é desenvolvido conforme os princípios de  interdisciplinaridade, inves-
tigação científica, discussão, reflexão, conexões de ideias e conceitos concernentes à esfera cognitiva.

Art. 56. Para as avaliações formativas e somativas referentes aos MTI, tanto os discentes como os instrutores avaliam 
todo o processo de aprendizagem por meio de instrumentos/procedimentos registrados em formatos de avaliação, 
que são distintos para cada unidade educacional:

Art. 57. Para a avaliação formativa na Dinâmica Tutorial - DT - unidade educacional MTI, será utilizada o formato de 
avaliação denominada - Avaliação Estruturada de Desempenho – AvED.

Art. 58. São instrumentos de avaliação somativa da unidade educacional MTI:



I - Portfólio Reflexivo;
II - Seminário;
III - Estudo de Caso;
IV - Memorial de Formação;
V - Prova Dissertativa;
VI - Diário de Bordo.

Art. 59. Para a avaliação das aprendizagens dos MTI, 60% (sessenta por cento) da nota serão compostos pela média dos 
instrumentos de AvED utilizados na Dinâmica Tutorial - DT, enquanto os 40% (quarenta por cento) restantes de outros 
instrumentos e/ou procedimentos avaliativos; 

Art. 60. O estudante que obtiver os conceitos de Aprendizagem Insuficiente - AI ou Aprendizagem Não Evidenciada - 
ANE deverá ser submetido às atividades de reavaliação durante o semestre correspondente.

§ 1º Após a aplicação de atividades de reavaliação na unidade educacional MTI, o estudante que mantiver o conceito AI 
ou ANE será reprovado no semestre, à exceção do TCC, independentemente dos demais resultados obtidos em outras 
unidades educacionais.

§ 2º No último módulo da unidade educacional MTI, o estudante será reavaliado por meio de avaliação cognitiva dis-
sertativa. 

Seção VI
Das Habilidades Profissionais em Gestão Pública

Art. 61. As Habilidades Profissionais em Gestão Pública - HPGeP – são uma unidade educacional longitudinal desem-
penhada ao longo do curso e têm como principal característica o desenvolvimento de ensino e aprendizagem nos es-
paços reais da gestão pública, bem como em ambientes protegidos de aprendizagem, materializada sob a perspectiva 
metodológica da Problematização e de outras metodologias ativas.  

Parágrafo único. Nesta unidade educacional, são tratadas competências profissionais na esfera cognitiva, psicomotora 
e atitudinal, visando à capacidade de articulação entre teoria e prática, transformação da realidade e percepção de sua 
responsabilidade social.

Art. 62. Para as avaliações formativas e somativas referentes à unidade educacional HPGeP, serão utilizados instrumen-
tos/procedimentos registrados em formato de avaliação.

Art. 63. Para a avaliação formativa da unidade educacional - HPGeP, será utilizada o formato de avaliação denominada 
- Avaliação Estruturada de Desempenho da Prática – AvEDP.

Art. 64. São instrumentos de avaliação somativa da unidade educacional HPGeP:
I - Portfólio Reflexivo;
II - Projeto de Intervenção;
III - Aprendizagem Baseada em Projetos;
IV - Seminário;
V - Estudo de Caso;
VI - Memorial de Formação
VII - Diário de Bordo.

Art. 65. Para a avaliação das aprendizagens das HPGeP, 60% (sessenta por cento) da nota se referem às Habilidades 
Profissionais, enquanto os 40% (quarenta por cento) restantes dizem respeito a outros instrumentos e/ou procedimen-
tos avaliativos.

Art. 66. Na unidade educacional HPGeP, o estudante que obtiver os conceitos de Aprendizagem Insuficiente - AI ou 
Aprendizagem Não Evidenciada - ANE deverá ser submetido às atividades de reavaliação final do semestre correspon-
dente.



Parágrafo único. Após a aplicação de atividades de reavaliação, o estudante que mantiver o conceito AI ou ANE será 
reprovado no semestre, à exceção do TCC, independentemente dos demais resultados obtidos em outras unidades 
educacionais.

Seção VII
Do Estágio Supervisionado

Art. 67. O estágio curricular supervisionado da ESG é baseado na regulamentação do Conselho Nacional de Educação, 
conforme Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, bem como na concepção pedagógica adotada pela ins-
tituição, e tem como principais objetivos as seguintes ações:

I- integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem; 
II- desenvolver atitudes profissionais sob acompanhamento de instrutores e demais agentes públicos;
III - proporcionar aos estudantes a oportunidade de aprimorar competências e habilidades apropriadas ao exercício 
do trabalho;
IV - conhecer a realidade e aprofundar a experiência do mundo do trabalho;
V - possibilitar o intercâmbio entre o conhecimento teórico e a prática profissional; 
VI - formar profissionais com domínio sobre sua prática, com autonomia e capacidade de construir conhecimento e 
tomar decisões;
VII - participar de reflexão coletiva e sistemática sobre os processos de trabalho vivenciados;
VIII - observar e refletir sobre situações acadêmicas para compreender e atuar em situações contextualizadas;
IX - aperfeiçoar conhecimentos e principalmente suas habilidades e aptidões para a gestão pública;
X - oferecer diferentes caminhos ao estudante para que se defronte com problemas concretos no processo de apren-
dizagem e da dinâmica própria do espaço do órgão público, buscando alternativas de solução em conjunto com seus 
pares e os instrutores;
XI - mediar o estudante em suas atividades, dando-lhe a oportunidade de executar tarefas relacionadas às suas áreas 
de interesse e do domínio adquirido;
XII - estimular o desenvolvimento do raciocínio científico por meio de projetos de iniciação científica e diferentes me-
todologias científicas.

Art. 68. O estágio curricular supervisionado do servidor estudante será realizado em local de trabalho diverso de sua 
lotação, desenvolvido a partir do início do curso e avaliado pela ESG.

Art. 69. O estudante que não obtiver frequência mínima obrigatória de 75% nas atividades presenciais programadas 
de cada unidade educacional do semestre que estiver cursando, independentemente dos demais resultados obtidos, 
é reprovado no respectivo semestre, conforme Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e Resolução COMIG nº 04, de 
09 de julho de 2019.

Seção VIII
Do Trabalho de Conclusão de Curso

Art. 70. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC da ESG é definido pela elaboração e apresentação de estudo de natu-
reza científica ou técnica, sob orientação de um docente da Escola. 

Parágrafo único. O TCC tem como objetivo central avaliar, propor, discutir, revisar e/ou apresentar soluções para um 
problema de relevância na Gestão Pública.

Art. 71. São objetivos específicos do TCC:

I - possibilitar a releitura sobre as construções e as aprendizagens evidenciadas na realização do curso, das atividades 
desenvolvidas e dos projetos durante o processo de formação;
II -  criar, por meio da reflexão crítica, oportunidades para que os estudantes se reconheçam como participantes e cor-
responsáveis na construção do conhecimento e na transformação da realidade;
III - desvelar constantemente a realidade para ultrapassar o senso comum, intervir, aprender e transformá-la.



Art. 72. O TCC será elaborado durante o desenvolvimento dos cursos ofertados pela ESG, possibilitando a intervenção 
do estudante no processo do qual é parte, sendo este  trabalho acadêmico lastreado  em experiências profissionais,  
dados bibliográficos e questionamentos levantados em cenários de práticas estabelecidos pela Escola e junto à comu-
nidade.

Art. 73. Para o desenvolvimento do TCC, serão reservados aos estudantes Horários Protegidos de Estudo - HPE, que 
tem os seguintes objetivos:

I - destinar carga horária específica para subsidiar a leitura, reflexão e sistematização dos referenciais teóricos, da pes-
quisa científica e das produções de texto individuais;
II - possibilitar que os estudantes busquem elementos para construir uma aprendizagem significativa, por meio dos 
recursos disponíveis e da autoaprendizagem.

Seção IX
Do Calendário Acadêmico

Art. 74. O ano letivo regular, independentemente do ano civil, terá as seguintes cargas horárias mínimas:

I - para cursos superiores de tecnologia cuja integralização compreenda 2 (dois) ou 3 (três) anos, entre 1.600 e 2.400 
horas;
I - para cursos de graduação cuja integralização compreenda 3 (três) ou 4 (quatro) anos, 2.400 horas;
II - para cursos de graduação cuja integralização compreenda 4 (quatro) anos, entre 3.000 e 3.200 horas;
III - para cursos de graduação cuja integralização compreenda 5 (cinco) anos, entre 3.600 e 4.000 horas;
IV - para cursos de graduação cuja integralização compreenda 6 (seis) anos, 7.200 horas;
V - para cursos de pós-graduação na modalidade lato sensu, 360 horas.
VI - para cursos de pós-graduação na modalidade stricto sensu, 1.200 horas.

Art. 75. O calendário acadêmico é elaborado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, semestralmente, antes do 
início dos cursos.

Parágrafo único. O calendário deve contemplar prazos referentes à matrícula, à renovação de matrícula e ao tranca-
mento.

CAPÍTULO V
Da matrícula, do trancamento e das condições de desligamento

Seção I
Da matrícula

Art. 76. A matrícula inicial dos discentes admitidos por processo seletivo da ESG obedecerá  a ordem decrescente de 
classificação, devendo o candidato, munido da documentação regulamente prevista em edital, realizá-la nos locais e 
nos prazos estabelecidos.  

Art. 77. A renovação da matrícula será realizada semestralmente, na Secretaria Acadêmica, por meio de preenchimen-
to de requerimento próprio, obedecendo-se aos prazos estipulados pelo calendário acadêmico aprovado.

Parágrafo único. A não renovação da matrícula, conforme previsto no artigo anterior, implicará na desistência do curso 
e consequente desligamento do discente da ESG, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento, no edital de 
seleção e na legislação vigente.

Art. 78. O cancelamento da matrícula consiste no rompimento unilateral do vínculo do discente com a ESG e poderá 
ser solicitado a qualquer momento pelo estudante, em caso de desistência do curso – ocasião em que deverá ser for-
malizada por escrito junto à Secretaria Acadêmica - ou realizada pela ESG, conforme normativos próprios da instituição 
e mediante comunicação prévia e formal, devidamente fundamentada e/ou motivada.  



Parágrafo único. Para os casos de desistência ou reprovação no curso em que estiver matriculado, o estudante deverá 
ressarcir os cofres públicos do Distrito Federal conforme as normas previstas pela Portaria nº 70, de 07 de julho de 
2015. 

Seção II
Do trancamento 

Art. 79. O trancamento de matrícula configura interrupção temporária do curso e tem por objetivo manter o vínculo 
com a ESG e garantir o direito à sua renovação.

Art. 80. O trancamento para os cursos de graduação pode ser automático ou excepcional.

Art. 81. O trancamento automático é concedido mediante requerimento do discente, em instrumento próprio e nos 
prazos previstos no calendário acadêmico, obedecendo aos seguintes critérios:

I - somente será concedido após frequência regular durante um semestre e um ano, respectivamente, para cursos 
tecnológicos e de graduação; 
II - não poderá ser concedido por mais de dois semestres letivos, consecutivos e/ou alternados;
III - é vedado aos discentes em processo de desligamento do órgão em que estejam regularmente lotados ou que esti-
verem respondendo a processo disciplinar;
IV - uma vez concedido o trancamento, não será permitida sua reversão antes do prazo estipulado no ato; 
V - em caso de trancamento superior a um período letivo, será exigida a renovação semestral do pedido.   

§ 1º O discente com matrícula trancada deverá realizar, normalmente, a renovação de matrícula no período definido 
pelo calendário acadêmico; 

§ 2º O estudante com matrícula trancada não poderá realizar monitoria, iniciação científica ou beneficiar-se de qual-
quer tipo de bolsa, no período em que o trancamento estiver registrado; 

§ 3º O período com registro de trancamento não será computado para contagem do tempo máximo de permanência 
no curso.

Art. 82. O trancamento excepcional, requerido a qualquer tempo, deve ser justificado e submetido à apreciação da 
Comissão de Graduação e Pós-Graduação, conforme regulamentação específica. 

Art. 83. O discente dos cursos de pós-graduação poderá solicitar trancamento de matrícula de apenas um semestre 
letivo, que não o isenta de concluir seu curso dentro do prazo máximo de meses estabelecido pela CAPES. 

Parágrafo único. O trancamento só poderá ser solicitado após o discente ter cursado o primeiro semestre letivo.

Seção III
Das condições de desligamento

Art. 84. O estudante será desligado da ESG quando:

I - não realizar a matrícula inicial do curso ou a renovação de matrícula nos períodos previstos no calendário escolar;
II - efetivar o registro de matrícula inicial, após processo seletivo, e não comparecer regularmente às atividades dos 
Módulos Temáticos Interdisciplinares, por período superior a 15 (quinze) dias;
III - findo o primeiro período de trancamento, não comparecer à ESG para renovação do trancamento ou efetivação da 
matrícula;
IV - não retornar às atividades, após dois semestres de trancamento consecutivos; e
V - em caso de comprovação de fraude, apresentar documento falso ou cometer outra prática ilícita nas fases do pro-
cesso seletivo ou ainda durante a realização do curso;
VI - agir com desrespeito e agressividade junto ao corpo de instrutores, servidores técnico-administrativos, corpo dis-
cente e demais pessoas no âmbito da instituição. 



Parágrafo único. Nos casos previstos nos inciso V e VI deste artigo, o discente envolvido será desligado da ESG a qual-
quer momento, sem prejuízo das penalidades cíveis, penais e administrativas.

CAPÍTULO VI
Das transferências

Art. 85. A critério da ESG, e observadas as normas legais, é permitida a transferência de estudantes regulares de esta-
belecimento congênere, ou cursos afins, conforme observância da disponibilidade de vagas 

Art. 86. A transferência pode ser facultativa ou obrigatória (ex-officio).
Parágrafo único. O estudante servidor público, civil ou militar, removido ex-officio, ou seu dependente legal, tem ma-
trícula concedida independentemente de vagas ou prazos, em conformidade com a legislação que rege a transferência 
obrigatória, estando sujeita às adaptações curriculares necessárias, a critério da Coordenação de Cursos.

CAPÍTULO VII
Da expedição de documentos e da atualização cadastral

Art. 87. A solicitação de documento pelo estudante à ESG deve ser realizada em requerimento próprio, disponível na 
Secretaria Acadêmica, e sua expedição se dará em até 15 (quinze) dias úteis, a partir da data da referida solicitação.

Art. 88. Constitui dever do estudante manter seus dados cadastrais atualizados junto à ESG, podendo a Secretaria Aca-
dêmica realizar, a qualquer momento, atualização por meio de requerimento próprio.

Parágrafo único. A atualização dos dados cadastrais referida no caput deste artigo também poderá ser realizada por 
meio eletrônico, mediante encaminhamento de correspondência eletrônica para a coordenação do curso.

CAPÍTULO VIII
Do regime domiciliar

Art. 89. O regime especial de exercícios domiciliares, como compensação da ausência às aulas, será concedido ao dis-
cente dos cursos de graduação e pós-graduação, em todas as modalidades, nas seguintes situações:

I - gestante, a partir do 8º (oitavo) mês de gravidez, podendo ser antecipado ou prorrogado desde que devidamente 
comprovado por atestado médico, conforme disposto na Lei nº 6.202/75, bem como no art. 7º, inciso XVIII da Consti-
tuição Federal;
II - lactante durante os primeiros 6 (seis) meses de amamentação;
III - portador de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, deter-
minando distúrbios agudos, caracterizados por: incapacidade relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos 
escolares, desde que se verifique, por meio de avaliação por profissional habilitado, a conservação das condições 
intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes, nos termos do 
Decreto-Lei nº 1.044/69.
Parágrafo único. Os casos previstos nos incisos I e III deste artigo serão considerados mediante apresentação de ates-
tado médico, com a indicação do período de afastamento do discente.

Art. 90. Para usufruir do regime de exercícios domiciliares, deve o discente ou seu representante protocolar requeri-
mento junto à Secretaria de Assuntos Acadêmicos.
Parágrafo único. O requerimento a que se refere o caput do artigo deverá ser protocolado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias letivos, a contar da emissão do atestado médico, anexando o referido atestado, no qual deverá constar a 
indicação das datas de início e término do período de afastamento, devendo ser encaminhado para análise e deferi-
mento pelo Colegiado de Curso.



Art. 91. O discente ou seu representante legal que não procurar o professor para receber as atividades e calendário de 
realização de avaliações e/ou entrega de trabalhos acadêmicos no prazo estipulado pelo professor da disciplina em que 
estiver matriculado, não terá direito a recuperar as avaliações realizadas durante o período do benefício.

CAPÍTULO IX
Do regime disciplinar

Seção I
Do regime disciplinar do corpo docente

Art. 92.  Quando criada a carreira Magistério Superior do Distrito Federal e composto seu respectivo quadro de pes-
soal, se aplicarão ao corpo docente os dispositivos estabelecidos no regime jurídico dos servidores públicos civis do 
Distrito Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 840/2011.
 
Art. 93. O não cumprimento ou inobservância pelo corpo docente dos deveres e proibições estabelecidos, no exercício 
de suas atividades acadêmicas, o torna passível das seguintes penalidades, nos termos de regulamentação própria:

I – Advertência;
II - Desligamento das atividades de docência.

§ 1º A aplicação das penalidades é precedida de processo disciplinar conduzido por comissão disciplinar específica, 
instituída pela Direção Executiva da ESG.

§ 2º A todos será garantido o direito da ampla defesa e do contraditório, tendo como última instância recursal o Con-
selho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

§ 3º Nos casos de desligamento das atividades de docência, qualquer que seja a causa, o servidor será apresentado à 
Mantenedora, para as providências pertinentes.

Art. 94. São direitos do corpo docente: 

I - requisitar previamente todo o material didático necessário às aulas e atividades, dentro das possibilidades da ESG; 
II - utilizar todo o material da Biblioteca, as dependências e instalações da ESG, necessários ao exercício de suas fun-
ções; 
III - propor à Coordenação do Curso medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino e aprendizagem 
das unidades educacionais; 
IV - votar e ser votado para representante de sua classe no órgão colegiado. 

Art. 95. São deveres do docente: 

I - colaborar na elaboração e execução do programa de trabalho da Unidade Educacional a que tiver sido designado, 
submetendo à aprovação do Coordenador do Curso; 
II - apresentar o programa de trabalho da Unidade Educacional a que tiver sido designado, utilizando estratégias ade-
quadas; 
III - cumprir a jornada de trabalho e as atividades estabelecidas pela Coordenação do Curso, sendo obrigatória a frequ-
ência integral às atividades programadas; 
IV - repor as atividades educacionais que não foram executadas, mas previstas no calendário acadêmico, visando ao 
cumprimento da carga horária e dos dias letivos previstos; 
V - sugerir às coordenações de curso medidas necessárias ao melhor desempenho das atribuições docentes; 
VI - fazer o registro da frequência dos discentes nas atividades executadas e dos resultados das avaliações, de acordo 
com os prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico; 
VII - participar das reuniões e trabalhos de comissões, bancas ou grupos de trabalho para os quais for designado; 
VIII - participar dos processos avaliativos da ESG, avaliando e sendo avaliado. 
IX - participar de banca de avaliação de processos seletivos e de avaliação de processos disciplinares, quando designa-
do; e 
X - assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à prática da intimidação siste-
mática (bullying) no âmbito da comunidade acadêmica.



Seção II
Do regime disciplinar do corpo técnico-administrativo

Art. 96. Aplicam-se ao corpo técnico-administrativo os dispositivos estabelecidos no regime jurídico dos servidores 
públicos civis do Distrito Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 840/2011.

Parágrafo único. O corpo técnico-administrativo tem direitos, prerrogativas e deveres conforme regime jurídico referi-
do no caput do artigo.

Seção  III
Do regime disciplinar do corpo discente

Art. 97. O regime disciplinar do corpo discente tem como objetivo garantir e manter as condições de ensino aprendiza-
gem e a boa convivência da comunidade acadêmica, respeitando-se a liberdade individual e as diversidades.

Art. 98. O processo disciplinar escolar será conduzido por comissão específica, designada pela Direção Executiva da 
ESG, e seguirá normatização própria, aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo garantido o direi-
to de ampla defesa e do contraditório.

Art. 99. As penalidades previstas são de advertência, suspensão ou desligamento do curso, que serão aplicadas segun-
do a gravidade da infração cometida.

Art. 100. O registro da penalidade aplicada será feito em livro próprio, não constando do histórico escolar do discente.

Art. 101. São direitos do corpo discente:

I - frequentar as atividades acadêmicas; 
II - utilizar os serviços pedagógicos, administrativos e técnicos oferecidos pela ESG; 
III - recorrer de decisões dos órgãos executivos; 
IV - votar e ser votado nas reuniões dos órgãos colegiados, na forma da regulamentação específica. 

Art. 102. São deveres do corpo discente: 

I - observar o regime disciplinar acadêmico, respondendo pelas infrações e abusos que cometer; 
II - zelar pela imagem da Escola nos diversos cenários em que o discente a estiver representando; 
III - zelar pelo patrimônio da ESG;
IV - respeitar as normas e especificidades dos cenários utilizados para atividades; 
V - empenhar-se na formação e solidificação de boas relações com docentes, instrutores, servidores e usuários da 
SEEC/DF e comunidade em geral; 
VI - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda comunidade acadêmica;
VII - conhecer deste regimento interno e dos demais normativos inerentes ao curso;
VIII - agir com zelo, cuidado e principalmente alteridade para com todos os envolvidos no processo de ensino-apren-
dizagem; 
IX - cumprir os prazos regimentais, legais e administrativos exarados no âmbito do curso e/ou da instituição;
X - participar das atividades acadêmicas intra ou extra-campi, conforme previsto na proposta pedagógica e no calen-
dário acadêmico;
XI - conhecer e cumprir, a frequência mínima necessária para aproveitamento do curso. 



CAPÍTULO X
Disposições finais

Art. 103. Os casos excepcionais ou não previstos neste regimento interno serão conhecidos e analisados pela coorde-
nação pedagógica, comissão de graduação e em última instância pela Diretoria Executiva da Escola Superior de Gestão 
– ESG/FUNAB, conforme legislação vigente.

Art. 104. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 105. Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo I
(Art. 53, § 3º  do Regimento Interno da ESG)

CONCEITOS SIGLA PONTUAÇÂO RESULTADO FINAL
Aprendizagem Exelente AE 9,0 -10,0 Aprovado
Aprendizagem Adequada AA 7,0 - 8,9
Aprendizagem Suficiente AS 5,0 -6,9
Aprendizagem Insuficiente AI 0,1 - 4,9 Reprovado
Aprendezagem Não Evidenciada ANE 0

Anexo II
(Arts. 59 e 65 do Regimento Interno da ESG)

MTI + AVED = 100% da Pontuação

Avaliação de Dinâmica Tutorial = 60%

Avaliação Somativa = 40%

HPGeP + AvEDP = 100% da Pontuação

Avaliação das Práticas = 60%

Avaliação Somativa = 40%

 




