
DECRETO Nº 2001, DE 07 DE ABRIL DE 2016.

FMP. Altera o Decreto nº
 1.489, de 05 de abril de
2013, que aprovou
alterações no Estatuto da
Faculdade Municipal de Palhoça.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, No uso de suas
atribuições legais, resolve DECRETAR:

 O art. 2º do Anexo do Decreto nº  1.489, de 05 de abril de 2013, que aprovou
alterações no Estatuto da Faculdade Municipal de Palhoça, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2º A Faculdade Municipal de Palhoça goza de autonomia didática, pedagógica,
científica e disciplinar na forma da lei, garantida a gratuidade do ensino nos cursos
regulares de extensão, de graduação e de pós-graduação.

§ 1º A autonomia didática, pedagógica e científica consiste na faculdade de:

I - estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão;

II - criar, organizar, modificar e extinguir cursos, observadas a legislação, a orientação
governamental e as exigências do meio social, econômico e cultural;

III - organizar os currículos plenos de seus cursos, obedecidas às determinações dos
órgãos reguladores;

IV - estabelecer seu regime acadêmico e didático-pedagógico-científico;

V - conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades universitárias.

VI - contribuir para a formação da consciência regional, produzindo e difundindo o
conhecimento dos problemas e das potencialidades do Município de Palhoça;

VII - desenvolver as bases científicas e tecnológicas necessárias ao melhor aproveitamento
dos recursos humanos e materiais disponíveis, dos bens e dos serviços requeridos para o
bem-estar social;

VIII - formar recursos humanos necessários à reprodução e à transformação das funções
sociais;

IX - construir referencial crítico para o desenvolvimento científico, tecnológico, respeitadas
suas características culturais e ambientais;
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X - elevar o padrão de qualidade do ensino e promover sua expansão, em todos os níveis;

XI - contribuir para a melhoria da qualidade de vida do município de Palhoça.

§ 2º A autonomia disciplinar consiste na faculdade de:

I - aplicação das penalidades disciplinares, conforme disposto neste Regimento Geral."
(N.R.)

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palhoça, 07 de abril de 2016.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal
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