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REGIMENTO!INTERNO!DO!CURSO!DE!ENFERMAGEM!–!IES3Materdei!

!

!

TÍTULO!I:!DO!REGIME!DIDÁTICO!CIENTÍFICO!

!

CAPÍTULO!I:!DO!ENSINO!

!

Art.! 1º% &% O% ensino% de% Enfermagem% será% feito% por% meio% dos% Cursos% nas% seguintes%

modalidades,%além%de%outras%que%se%fizerem%necessárias:%

I%–%graduaçãoD%

II%–%pós&graduaçãoD%

III%–%atualizaçãoD%

IV&%extensão.%

%

Art.!2º%&%O%Curso%de%Graduação%tem%por%objetivo%a%formação%acadêmica%de%candidatos%

que%tenham%concluído%o%ensino%médio%ou%equivalente%e%tenham%sido%classificados%em%

processo%seletivo,%no%limite%das%vagas%pré&fixadas,%e%na%forma%que%dispuserem%tanto%o%

Regimento%Geral%quanto%as% instruções%do%Conselho%de%Ensino,%Pesquisa%e%Extensão%

do%IES&Materdei.%

%

Art.!3º%&%Os%cursos%de%pós&graduação%terão%por%objetivo%a%qualificação%de%profissionais%

de%saúde%e%de%áreas%afins%para%o%exercício%de%atividades%assistenciais,%gerenciais,%de%

ensinoe%pesquisa.%

%

Art.! 4º! &% Os% cursos% de% atualização% poderão% apresentar% modalidades% diferentes% para%

atender% as% demandas% do%mercado% de% trabalho,% respeitadas% as% diretrizes% curriculares%

fixadas%pela%legislação%vigente.%

%

Art.! 5º% &% Os% cursos% de% extensão% visam% difusão% e% atualização% de% conhecimentos,%

mediante%estratégias%de%aproximação%e%integração%do%meio%acadêmico%com%os%serviços%



de%saúde%e%a%comunidade,%contando%com%a%participação%de%estudantes%de%graduação%e%

com%relação%ao%ensino%e/ou%pesquisa.%

%

Art.!6º%&%Os%cursos%referidos%nos%arts.%4%e%5%destinam&se%a%candidatos%que%atendam%aos%

requisitos% estabelecidos% pela% instituição,% em% consonância% com% os% estabelecidos% pelo%

Conselho% de% Ensino,% Pesquisa% e% Extensão% do% IES&Materdei.% De% acordo% com% as% leis%

vigentes%no%Ministério!da!Educação.!

%

%

CAPÍTULO!II!

!

Do!Curso!

!

Art.!7º%&%Na%organização%do%Curso%de%Enfermagem%do%IES&Materdei%serão%observadas%

as%seguintes%normas:%

I&%matrícula%por%disciplinaD%

II%–%currículo%hierarquizado,%com%sistema%de%pré&requisitosD%

III%–%integralização%de%estudos%controlada%pelo%regime%de%créditoD%e%

IV%–%regime%semestral.%

%

Art.! 8º% &% Integram% o% Currículo% Pleno% do% Curso% de% Enfermagem,% disciplinas%

correspondentes%a%matérias%do%currículo%mínimo%fixado%pelo%Ministério%da%Educação%e%

disciplinas%ou%atividades%complementares%e%disciplinas%complementares%de%graduação%

para%atender%a%exigência%de%sua%programação%específica%e%as%peculiaridades%regionais.%

%

Art.! 9º% &%O%objetivo%e%a%programação%de% cada%disciplina% serão%definidos%pelo%Projeto%

Pedagógico%do%Curso.%

%

Art.! 10º% &% Cada% disciplina% implicará% em% uma% programação% de% conteúdos,% indo% ao%

encontro% do% ementário% estabelecido% pelo% PPC,% devendo% esta% programação% ser%

desenvolvida%no%tempo%máximo%do%período%letivo%correspondente.%



%

Art.! 11º% &% Serão% atribuídos% créditos% aos% alunos% que% satisfizerem% os% requisitos% de%

aprovação%nos%estudos%correspondentes%de%cada%disciplina.%

%

Art.! 12º% &%O% curso%de%graduação%em%Enfermagem%produzirá%uma%publicação%na%qual%

constará% o% Currículo% do% Curso% com% seus% objetivos,% perfil% profissional,% sequência%

curricular% aconselhada,% objetivos,% programas,% carga% horária% semestral% e% créditos%

correspondentes%das%disciplinas.%

%

%

SEÇÃO!I!

!

DA!ESTRUTURA!BÁSICA!

!

Art.!13º%&%São%órgãos%do%Curso%de%Enfermagem%do%IES&MATERDEI:%

I%–%Conselho%Superior%(CONSU)D%

II%–%DiretoriaD%

III%–%Colegiado%de%CursoD%e%

IV%–%Coordenadoria%de%Curso.%

Todos% com% a% sua% distribuição,% função,% direitos% e% deveres% mencionados% no%

Regimento%Interno%do%IES&Materdei.%

%

SEÇÃO!II!

!

DA!COORDENAÇÃO!DE!CURSO!

!

Art.!19º%&%O%curso%de%graduação%em%Enfermagem%destina&se%à%formação%profissional%de%

nível%superior%na%área%das%Ciências%da%Saúde.%

%



Art.! 20º% &% O% curso% de% Enfermagem% terá% um% coordenador% que% será% designado% pelo%

Diretor%Geral,%eleito%dentre%os%docentes%enfermeiros%do%Departamento%de%Enfermagem%

e%aprovado%pelo%CONSU.%

%

Art.!21º%&%O%curso%de%graduação%em%Enfermagem%terá%uma%coordenação%de%estágios.%

Ao%Coordenador%de%Estágio%compete:%

I%–%coordenar%as%atividades%desenvolvidas%em%estágios%obrigatórios%e%não&obrigatóriosD%

II% –% assessorar% o% coordenador% em%assuntos% relacionados% aos% estágios% obrigatórios% e%

não%obrigatóriosD%

III% –%manter% em%ordem%a% relação%dos%alunos%estagiários,% dos% campos%de%estágio%e%a%

documentaçãoD%

IV% –% promover% contatos% e% abertura% de% novos% campos% de% estágio% firmando% convênios%

interinstitucionaisD%

V%–%manter%em%ordem%a%relação%de%professores%orientadores%e%supervisores%de%Estágio%

de%CursoD%

VI% –% orientar% professores% e% alunos% com% relação% ao% oferecimento% e% solicitação% de%

estágiosD%

VII% –% propor% à% Coordenação% de% Curso,% normas% e% diretrizes% visando% a% promoção% da%

qualidade%dos%estágiosD%

VIII%–%desempenhar%os%demais%atos%inerentes%ao%exercício%de%suas%atribuições.%

%

SEÇÃO!IV!

!

AS!DISPOSIÇÕES!GERAIS!E!TRANSITÓRIAS!

!

Art.!22º%&%O%presente%Regimento%Interno%somente%pode%ser%modificado:%

II%–%por%proposta%aprovada%pelo%Colegiado%de%Curso%e%aceita%em%reunião%pelo%CONSU.%

%

Art.! 23º% &% Os% casos% omissos% neste% Regimento,% quando% não% contemplados% no%

Regimento%Interno%do%IES&Materdei,%serão%dirimidos%pelo%Colegiado%do%Curso.%

%



Art.!24º%&%Os%demais%itens%pertinentes%ao%curso%estão%dispostos%no%Regimento%interno%

do%IES&materdei.%

%

Art.!25º%&%O%presente%Regimento%entrará%em%vigor%apartir%da%seguinte%data.%

%

Manaus,%10%de%fevereiro%de%2015.%


