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PORTARIA n° 001/2015/DIREÇAO G E R A L 

O DIRETOR GERAL da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Cajazeiras - FAFIC, no desempenho de suas atribuições legais e institucionais e, 

CONSIDERANDO que o art. 13, inciso II do Regimento Interno da FAFIC 

dispõe competir ao Diretor Geral o exercício da autoridade administrativa no âmbito 

da IES; 

CONSIDERANDO ser a FAFIC uma Instituição de Ensino Superior 

confessional, de inspiração cristã e orientação católica, nos termos do art. 1 o do 

aludido Regimento Interno; 

CONSIDERANDO, ainda, serem deveres dos discentes desta IES o 

respeito aos princípios filosóficos e educacionais que norteiam a instituição, bem 

como apresentar-se vestido de forma adequada, tanto nas aulas quanto as 

atividades académicas, de acordo com o que prescreve o art. 146, incisos IV e VI, 

do Regimento Interno da FAFIC, e item n. 22, inciso VII, do Manual do Aluno; 

CONSIDERANDO, por fim, as inúmeras reclamações dirigidas à Direção 

Geral da FAFIC, por docentes, colaboradores e discentes, em face dos trajes 

inadequados utilizados por alguns alunos, mesmo após a distribuição de 

comunicado vedando tal prática, R E S O L V E : 

Art. 1 o Baixar e publicar a presente Portaria, a fim de disciplinar o uso de 

vestimentas adequadas no âmbito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Cajazeiras - FAFIC, da seguinte forme: 

I. Fica terminantemente proibida a entrada e a circulação, no âmbito desta IES, 

de alunos que não estejam trajados de forma compatível com os princípios 

norteadores da FAFIC; 

II. Para efeito do dispositivo anterior, considera-se como incompatível: o uso de 

shorts e de bermudas; o uso de camisetas regatas e de blusas curtas ou com 



Fundação de Ensino Superior de Cajazeiras - FESC 
Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Cajazeiras - FAFIC 
(Autorizada pelo Decreto Federal NS 66.472/1970) 

Curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais - Direito 

decotes acentuados; o uso de saias curtas; e o uso de sandálias/chinelos de 

dedos. 

Art. 2 o A verificação quanto à adequação ou não das vestimentas cabe aos 

integrantes do corpo de colaboradores da FAFIC. 

Art. 3 o A não observância dos termos da presente Portaria implicará na vedação ao 

ingresso do discente nas dependências da FAFIC e/ou na proibição de sua 

permanência no ambiente interno da IES, sem prejuízo da adoção de demais 

medidas disciplinares e legais cabíveis. 

Art. 3 o As normas da presente Portaria se aplicam, no que couber, aos visitantes e 

demais pessoas que ingressem nas dependências da FAFIC. 

Art. 4 o Esta Portaria entra em vigor no prazo de 05 (cinco) dias contados de sua 

publicação, devendo ser providenciada a afixação de cópias desta em cada uma das 

salas de aula desta IES, bem como nas áreas de acesso comum e de convivência, a 

fim de lhe garantir ampla publicidade. 

Cajazeiras/PB, em 17 de agosto de 2015. 

^e/#grlpino Ferreira de Assis 

Diretor Geral da FAFIC 


