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INTRODUÇÃO 

A Clínica Escola de Estética e Cosmética da Faculdade Fasipe está vinculada ao curso de Bacharelado 

em Estética e Cosmética com o objetivo de promover práticas de estágios curriculares, com 

atendimentos nessas áreas e suas especialidades. Estas práticas demandam a realização de 

avaliações, diagnósticos, intervenções, elaborações de condutas e reflexões em processos estéticos e 

cosméticos, visando o avanço do conhecimento científico, a formação dos alunos e o atendimento às 

necessidades da comunidade promovendo qualidade de vida e bem-estar, visando proporcionar uma 

estrutura adequada onde seus discentes podem realizar seus estágios clínicos em disciplinas de 

estágios curriculares. As práticas clínicas podem ser atendimentos individuais e em grupo, objetivando 

o diagnóstico, a prevenção e o tratamento do sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1º. Este regulamento tem como finalidade estabelecer padrão único de funcionamento e linhas de 
ação aos docentes, supervisores e acadêmicos-estagiários para o funcionamento da Clínica-Escola de 
Estética e Cosmética da Faculdade FASIPE. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º. A Clínica-Escola de Estética e Cosmética da Faculdade FASIPE tem como objetivo promover 
práticas de estágios curriculares, com atendimentos em Estética e Cosmética nas diversas áreas e 
especialidades, visando com  isso  a aquisição  do  conhecimento técnico-científico, complementando 
a teoria, integrando  as disciplinas afins, promovendo a formação profissionalizante do aluno e o 
avanço do conhecimento científico em geral, além de propiciar atividades práticas e observacionais 
nas disciplinas curriculares do Curso de Estética e Cosmética. 
§ 1º - ACADÊMICOS: Possibilitar aos alunos atividades teórico-práticas que venham contribuir 
para a formação generalista. 
§ 2º - EXTENSÃO: Promover o avanço do conhecimento científico em Estética e Cosmética. 
§ 3º - SOCIAL/ COMUNITÁRIO: Oferecer aos membros da comunidade local e da região os 
atendimentos estéticos, respeitando a ética profissional. 
 

CAPÍTULO III 
DO USO DA CLÍNICA-ESCOLA 

 
Art. 3º. A Clínica-Escola de Estética e Cosmética poderá ser utilizada para as disciplinas do Curso de 
Estética e Cosmética programadas no semestre letivo, atividades de extensão ou complementares. 
Art. 4º. A Clínica Escola de Estética e Cosmética tem o horário de funcionamento de 2ª a sábado de 
manhã das 7:30 as 11:30, de 2ª a sábado das 13:30 as 17:30 e de 4ª a 6ª a noite das 19:00 as 22:30. 
Art. 5º. O plano de atividades das disciplinas do Curso de Estética e Cosmética com cronograma de 
utilização da Clínica Escola deverá ser entregue à Coordenação de Curso, assinado pelo professor 
responsável, até 10 dias úteis antes do início da sua utilização.  
Art. 6º. Em casos ou situações excepcionais, as solicitações para uso da Clínica deverão ser feitas por 
escrito à Coordenação de Curso de Estética e Cosmética assinadas pelos interessados e pelo docente 
responsável, contendo os motivos da excepcionalidade. 
Parágrafo único. Havendo necessidades administrativas e legais adicionais, será elaborado termo de 
convênio onde será cobrado taxa de funcionamento para as atividades que tenham execução nas 
dependências da Clínica. 
Art. 7º. Compete à recepção da Clínica-Escola prestar atendimento atencioso e humanizado, bem 
como organizar prontuários, além de manter sigilo dos prontuários dos pacientes. 
Art. 8º. Compete ao paciente apresentar uma postura colaboradora com o atendimento clínico e 
respeitosa com os docentes, estagiários e funcionários, podendo o mesmo, em caso contrário, ser 
dispensado do atendimento. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ÁREAS/ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 

 
Art. 9º. Poderão ser atendidas na Clínica-Escola de Estética e Cosmética as seguintes especialidades: 
1. Estética Corporal 

1.1 Terapias Alternativas aplicadas a estética 



  

1.2 Pré e pós-operatório aplicados a estética 
2 Estética Facial 
3 Estética dos Anexos 
4 Maquiagem e Visagismo 
5 Avaliação Física e Funcional 
 

CAPÍTULO V 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 
Art. 10º. A Clínica-Escola é composta pelos seguintes departamentos: 
1) RECEPÇÃO SECRETARIA DA CLÍNICA  
Espaço destinado ao agendamento e informações aos clientes que aguardam pelo atendimento na 
clínica, serviço administrativo da clínica, como controle e arquivo de prontuários, organização dos 
agendamentos de utilização do espaço para aulas práticas, controle e escalas de acadêmicos-
estagiários, controle dos materiais e equipamentos utilizados tanto para terapia como para aulas. 
Contendo um balcão de para arquivamento, mesa e duas cadeiras. 
 
2) SALA DE DIAGNÓSTICO 
Sala destinada para realização de entrevista e avaliação (anamnese) individual Capilar, Corporal e 
Facial contendo 01 mesa, 03 cadeiras, 01 televisão 32 polegadas, 01 tricoscópio, 01 Balança 
Profissional mecânica com estadiômetro, Balcão, equipamento para bioimpedância e dermoscan. 
 
3) SALAS DE ATENDIMENTO  
Serão dispostas três (03) salas de atendimento individual compondo em cada sala 01 maca, 01 mocho, 
01 escada, 01 carrinho auxiliar e 01 pia com balcão, nessas salas serão destinadas a realização de 
atendimentos faciais em geral, podendo o acadêmico-estagiário nos tratamentos solicitar mediante ao 
docente-supervisor de estagio os aparelhos elétricos utilizados como meio de tratamento, mediante a 
liberação do docente-supervisor o acadêmico-estagiário será responsável pelo cuidado e manipulação 
do mesmo, como também o cuidado e higiene do ambiente. 
Para tratamentos corporais serão destinados duas (02) salas de atendimento individual compondo em 
cada sala 01 maca, 01 mocho, 01 escada, 01 carrinhos auxiliar e 01 pia com balcão e um box com 
chuveiro elétrico, nessas salas serão destinadas a realização de atendimentos corporais podendo o 
acadêmico-estagiário nos tratamentos solicitar mediante ao docente-supervisor de estagio os aparelhos 
elétricos utilizados como meio de tratamento, mediante a liberação do docente-supervisor o acadêmico-
estagiário será responsável pelo cuidado e manipulação do mesmo, como também o cuidado e higiene 
do ambiente. 
 
4) SALA DE MAQUIAGEM 
Para desenvolvimento de atendimento em maquiagem, a sala é composta de um balcão com espelho, 
04 cadeiras hidráulicas e reclináveis 04 carrinhos auxiliares especiais para maquiagem, o acadêmico-
estagiário será responsável pelo cuidado e manipulação do mesmo, como também o cuidado e higiene 
do ambiente. 
 
5) SALA VESTIÁRIO  
A Sala para vestiário é composta por 01 armário com 25 espaços com chave, chave essa que deverá 
ser retirada na recepção da clínica e será de total responsabilidade do acadêmico-estagiário, devendo 
ser entregue na recepção da clínica ao final de cada dia do estágio, os acadêmicos-estagiários deverão 
dividir o espaço em cada armário.  
 
6) SALA DE ATENDIMENTO CAPILAR E ANEXOS 



  

A sala de atendimento capilar e anexos terá 14 cadeiras hidráulicas, com espelho e balcão, 01 balcão 
contendo 02 pias, 03 lavatórios, 04 cadeiras para tratamento dos anexo e 4 carrinhos auxiliar, podendo 
o acadêmico-estagiário nos tratamentos solicitar mediante ao docente-supervisor de estagio os 
aparelhos elétricos utilizados como meio de tratamento, mediante a liberação do docente-supervisor o 
acadêmico-estagiário será responsável pelo cuidado e manipulação do mesmo, como também o 
cuidado e higiene do ambiente. 
 
7) SALA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
A sala de equipamentos e materiais está composta por 02 armários, 01 mesa, 02 cadeiras, 01 balcão, 
sendo guardados todos os equipamentos de recursos elétricos para os tratamentos bem como os 
produtos cosméticos utilizados nos tratamentos, essa sala será de responsabilidade do docente-
supervisor de estágio, que irá liberar materiais e equipamentos para utilização do acadêmico-estagiário, 
não podendo ter acesso a sala sem estar acompanhado do docente-supervisor. 
7.1 A conservação dos equipamentos, bem como seu manuseio é de responsabilidade do acadêmico-
estagiário e constam como parte integrante da avaliação de desempenho. O custo de manutenção por 
mau uso ficará a cargo do acadêmico-estagiário. A avaliação de uso é de responsabilidade do 
supervisor.  
Os materiais da clínica escola somente serão emprestados para acadêmicos-estagiários para 
realização do trabalho de conclusão, ficando responsável pelo equipamento juntamente com o seu 
orientador.  
 
8) SALA DE HIGIENE DE MATERIAIS  
A sala de higiene de materiais contém 01 balcão com duas pias, 01 autoclave para esterilização de 
materiais e 01 mesa com 08 cadeiras para os acadêmicos-estagiários utilizarem como auxilio no 
desenvolvimento e relatórios. 
8.1 Para a limpeza e a desinfecção de Materiais e Equipamentos da Clínica Estética e Cosmética foram 
adotados a classificação descrita por Spaulding, a qual pode auxiliar na escolha do processo de 
limpeza e desinfecção. 
É citado na tabela abaixo a classificação de Spauding: 
 
Classificação de 

Spauding 
Descrição Processo Definição 

Artigo crítico Artigos que são 
introduzidos diretamente 
no corpo humano e que, 
normalmente entram em 
contato com a corrente 
sanguínea e áreas do 
corpo. 

Esterilização Processo que tem como objetivo a 
destruição de todas as formas de 
vida de microrganismos, inclusive 
os esporos. Pode ser realizado por 
processos físicos ou químicos. 

Artigo 
Semicrítico 

Artigos que entram em 
contato com membrana 
Mucosa e pele integra. 

Desinfecção Alto Nível Destruição de todas as formas de 
microorganismos, com exceção de 
um grande número de 
microrganismo esporulados. 

Artigo não 
Crítico 

Artigos que normalmente 
entram em contato apenas 
com a pele integra 

Desinfecção Médio 
nível 

Destruição de mycobacterium 
tuberculosis, bactérias vegetativas 
e a maioria dos fungos. Não 
destrói esporos. 

Desinfecção baixo 
Nível 

Destruição da maioria das 
bactérias vegetativas, alguns vírus 
e fungos. Não destrói a 
mycobacterium tuberculosis e 
nem Esporos. 



  

 

8.2 Procedimentos de Higienização e Desinfecção: 
a) artigos não críticos: deverão ser lavados com sabão e água de torneira e, após mais um 

enxágue com álcool etílico a 70%. 
b) médio nível dos artigos não críticos: deverão ser lavados e imersos totalmente em 

detergente enzimático por 20 minutos e depois, enxaguado com água corrente. Deverá ser 
realizada secagem e após deverão ser guardadas em saco plástico, com lacre, devidamente 
identificados com o nome completo do paciente e data de início de uso. 

c) alto nível dos artigos semicríticos: o processo de limpeza adequado engloba a lavagem com 
detergente enzimático, o enxágue e a secagem (autoclave). 

Todos os itens com múltiplas peças devem ser desmontados antes da lavagem para favorecer a 
completa remoção de sujeiras. 
Lembra-se que a ação de germicidas químicos pode diminuir na presença de matéria orgânica, logo, o 
uso de detergente enzimático proporciona a retirada do sangue e outros resíduos orgânicos, facilitando 
o processo de limpeza. 
O enxágue realiza a remoção dos resíduos de sujeira e do detergente, das superfícies dos artigos e, a 
secagem previne a diluição da solução desinfetante. 
Para a desinfecção de alto nível utiliza-se a imersão completa no hipoclorito de sódio durante 20 
minutos, no mínimo. Após o período de imersão os artigos devem ser enxaguad 
os com água, seguindo de secagem forçada por ar ou com material estéril. 
Realizar enxágue com água corrente de torneira e, após, mais um enxágue com álcool a 70%. 

d) Procedimento para Esterilização: Devem ser completamente limpos antes da esterilização. O 
processo de limpeza adequado engloba a lavagem com detergente enzimático, o enxágue e a 
secagem, conforme descrito no item anterior (desinfecção de alto nível).  

 
Parágrafo único: A organização do espaço de trabalho é de responsabilidade do acadêmico-
estagiário, estando sujeito à avaliação e possível advertência exclusivamente por parte do supervisor. 
Cabe aos funcionários de limpeza e secretaria informar ao supervisor possíveis ocorrências que não 
foram de conhecimento do mesmo. 
 

CAPÍTULO VI 
DO AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DE PACIENTES 

 
Art. 11. O atendimento de todo CLIENTE deverá seguir as normas de agendamento disponíveis no 
setor, informadas por meio de cartazes afixados na clínica, através da recepcionista e do link 
institucional. 
Art. 12. Para pleitear uma vaga, o cliente ou representante poderá comparecer ou ligar na recepção da 
clínica, devendo o funcionário da recepção anotar os dados pessoais e o contato do paciente no 
cadastro da clínica ou através de agendamento realizado pelo acadêmico também junto a recepção da 
clínica. 
Art. 13. Serão chamados para AVALIAÇÃO inicial apenas os clientes cadastrados pela recepção da 
clínica. Caso não haja o comparecimento do cliente agendado a recepção da clínica terá autonomia 
para realização de preenchimento da vaga de horário.  
§ 1º Os clientes com prioridade de atendimento serão aqueles que possuam quadros disfuncionais em 
fase aguda, além de apresentar condições clínicas que tenham enquadramento no interesse didático 
para a formação do estagiário responsável nas áreas de estágio a que se destinará o atendimento em 
questão. 
§ 2º A seleção dos clientes com prioridade de atendimento e que deverão passar pelos procedimentos 
necessários será de responsabilidade do docente-supervisor do estágio após a análise de AVALIAÇÃO 
realizada pelo acadêmico. 



  

§ 3º A quantidade total de número de sessões de atendimentos bem como a alta clínica do cliente, será 
de responsabilidade do docente-supervisor da área juntamente com o estagiário responsável pelo 
atendimento. 
§ 4º Os atendimentos terão duração de 40 a 50 minutos, com intervalo de 5 a 10 minutos entre 
atendimentos e serão marcados na hora cheia ou a cada 50 minutos, ficando a critério do supervisor 
que definirá no início do período letivo e comunicará previamente os responsáveis pelo agendamento, 
na secretaria da Clínica – Escola de Estética e Cosmética. 
§ 5º Qualquer solicitação de troca de horários de atendimento, solicitado pelos acadêmico-estagiário, 
deverá ter o visto do respectivo supervisor, sempre que o tratamento já estiver em curso ou se o 
paciente já tiver sido convocado. 
§ 6º Os estagiários não devem ter contato com os pacientes fora do ambiente terapêutico da clínica.  
§7º O controle de comparecimento dos estagiários será através da ficha de frequência assinada pelo 
supervisor de estágio, e dos pacientes será realizado pela recepção da clínica e comunicado 
imediatamente ao supervisor para as devidas providências, em caso correspondente ao § 1º sendo 
que: a recepção possuirá lista de espera para encaixe em caso de falta. 
§ 8º Os atendimentos realizados ao cliente não serão obrigatoriamente feitos pelo mesmo acadêmico, 
será de responsabilidade do docente-supervisor a distribuição desses atendimentos, de acordo com a 
necessidade pedagógica do acadêmico em estágio. 
Art. 14. Para cada atendimento desenvolvido será cobrado uma taxa discriminada, que será destinada 
à compra de material e produtos para a realização do mesmo. 
 

CAPÍTULO VII 
DA RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DA CLÍNICA-ESCOLA 

 
Art. 15. A coordenação da Clínica-Escola será realizada pela Coordenação de Curso de Estética e 
Cosmética e/ou um docente-supervisor do mesmo curso.  
Art. 16. São deveres do Coordenador da clínica: 
§ 1º Cumprir e fazer cumprir o regulamento da clínica-escola;  
§ 2º Resolver ou encaminhar à coordenação de curso assuntos referentes ao esgotamento de 
materiais de consumo, danos em equipamentos, entre outros. 
§ 3º Dividir os acadêmicos em grupos de estágio, orientar os acadêmicos-estagiários e docentes-
supervisores em relação à distribuição do estágio e estagiários por setor, além de disponibilizar os 
manuais de funcionamento de estágio com datas de rodízios, avaliações e término das atividades 
semestralmente organizadas;  
§ 4º Resolver assuntos referentes à dispensa de acadêmicos-estagiários para realização de atividades 
extracurriculares juntamente com o docente-supervisor do estágio. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA RESPONSABILIDADE DO DOCENTE-SUPERVISOR DE ESTÁGIO DA CLÍNICA-ESCOLA 

 
Art. 17. A supervisão dos acadêmicos-estagiários nas atividades de estágio da Clínica-Escola será 
exercida por docentes-supervisores do Curso de Estética e Cosmética.  
Art. 18. São deveres do docente-supervisor de estágio: 
§ 1º Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso;  
§ 2º Planejar programas de Práticas sob sua responsabilidade;  
§ 3º Cumprir e fazer cumprir o horário de aula estabelecido, bem como programar os atendimentos do 
período respeitando o horário de marcação dos pacientes e proporcionando aos acadêmicos-
estagiários tempo para atendimento e organização dos materiais utilizados; 
§ 4º Supervisionar os acadêmicos-estagiários, incentivando-os na sua formação profissional, mediante 
atividades assistenciais, didáticas e científicas, contribuindo para a sua formação integral;  



  

§ 5º Promover a integração multiprofissional e interdisciplinar;  
§ 6º Controlar a frequência dos acadêmicos-estagiários;  
§ 7º Elaborar os critérios de avaliação de seus acadêmicos-estagiários conforme normas do 
Regulamento de Estágio e avaliá-los;  
§ 8º Exercer ação disciplinar na sua área de competência, sendo autoridade no local;  
§ 9º Zelar pela preservação, conservação e asseio dos locais de estágio, nomeadamente no que diz 
respeito às instalações, material didático, equipamentos e mobiliário, fazendo uso adequado dos 
mesmos;  
§10º Intervir no atendimento, quando necessário, com o objetivo de facilitar o processo de ensino-
aprendizagem e preservar a saúde do paciente, corrigindo as falhas detectadas no trabalho do 
acadêmico-estagiário;  
§11º Realizar a vistoria nos equipamentos utilizados pelos acadêmicos-estagiários e registrar em ficha 
de avaliação individual;  
§12º Verificar o correto preenchimento dos prontuários dos pacientes atendidos, assim como 
anotações dos encaminhamentos e retornos necessários; 
§13º Assinar e carimbar semanalmente o prontuário de cada paciente atendido e toda a documentação 
necessária, após conferência do procedimento executado pelo acadêmico; 
§14º Elaborar e entregar à recepção da clínica, ao final do semestre letivo, relatório contendo os nomes 
e registros dos pacientes atendidos, divididos nas devidas categorias; 
§15º Encaminhar os resultados finais da avaliação à Coordenação de curso no prazo estabelecido pelo 
calendário acadêmico; 
§16º Prestar socorro ao paciente em situações de emergência; 
§17º Permanecer na clínica até que não haja mais paciente em atendimento com o acadêmico.  
 

CAPÍTULO IX 
DA RESPONSABILIDADE DOS ACADÊMICOS/ESTAGIÁRIOS DA CLÍNICA-ESCOLA 

 
Art. 19. Os acadêmicos-estagiários que realizarão atividades acadêmicas curriculares dentro do 
ambiente da Clínica Escola deverão estar regularmente matriculados nas disciplinas que oferecerem 
essa atividade, respeitando a organização da estrutura curricular. 
Art. 20. São deveres do acadêmico estagiário: 
§ 1º Cumprir o Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Estética e Cosmética;  
§ 2º Permanecer na clínica enquanto o paciente estiver sob sua responsabilidade, ausentando-se 
somente com autorização do docente-supervisor;  
§ 3º Responsabilizar-se pela elaboração dos registros de avaliação, evolução de seus pacientes; 
§ 4º Tratar com respeito qualquer elemento da comunidade educativa; 
§ 5º Seguir as orientações dos docentes relativas ao seu processo de ensino-aprendizagem;  
§ 6º Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e atividades que lhe forem 
atribuídas;  
§ 7º Controlar a entrada de acompanhantes do paciente durante o atendimento; 
§ 8º Zelar pela preservação, conservação e asseio dos locais de estágio, nomeadamente no que diz 
respeito às instalações, material didático, equipamentos e mobiliário, fazendo uso adequado dos 
mesmos;  
§ 9º Prestar socorro ao paciente em situações de emergência, contatar os familiares e encaminhar o 
paciente ao hospital mais próximo;  
§ 10º Não fazer qualquer tipo de alimentação na área da clínica; 
§ 11º Não fumar na área da clínica;  
§ 12º Informar os docentes-supervisores sobre falhas de equipamentos ou de limpeza; 
§ 13º Responsabilizar-se por seus objetos pessoais e materiais; 
§ 14º Permitir a entrada, somente, de pessoas autorizadas nos setores ou salas de atendimento;  



  

§ 15º Apresentar-se adequadamente trajado, usando o jaleco de mangas longas, podendo para área 
capilar utilizar manga curta, crachá de identificação; sempre que estiver dentro da clínica, mesmo que 
não esteja em atendimento; 
§ 16º Utilizar os equipamentos de proteção individual (luvas, touca, gorro, máscara, óculos, etc), de 
acordo com a orientação do docente-supervisor e/ou auxiliar técnico, bem como estar com cabelos 
presos. 
§ 17º É proibido o acesso de usuários portando bolsa, pasta, fichário, lanche, bebida, cigarro, máquina 
fotográfica e/ou filmadora, aparelhos sonoros, ou materiais estranhos, que não fazem parte da 
atividade que está sendo desenvolvida; 
§ 18º Todos os usuários da clínica são responsáveis pela manutenção do acervo, sobre as dúvidas 
relacionadas a algum equipamento, consulte a secretária ou a coordenação; 
§ 19º Não utilizar aparelhos celulares, que deverão ser deixados pelos discentes com a secretária caso 
haja possibilidade de receber alguma ligação urgente. Não havendo urgência, o aparelho celular 
deverá ficar devidamente guardado no interior do armário trancado. 
§ 20º Não será permitido o acesso à clínica trajando shorts, minissaias, camiseta tipo regata, chinelos e 
bonés;  
§ 21º Para utilização de qualquer equipamento, é necessário auxilio e autorização dos docentes-
supervisores; 
§ 22º Em caso de acidentes, avisar imediatamente o docente-supervisor;  
§ 23º Cada equipe é responsável por seu material, portanto, ao término de uma sessão de 
atendimento, tudo o que for utilizado deverá ser limpo esterilizado e guardado em seus devidos 
lugares; 
§ 24º Quando houver quebra ou dano de materiais ou aparelhos, comunicar imediatamente aos 
docentes-supervisores ou ao funcionário responsável; 
§ 25º Realizar o atendimento em tom de voz baixo, para não atrapalhar os colegas e proporcionar ao 
cliente ambiente agradável; 
§ 26º Será permitida aos acadêmicos-estagiários, a entrada com lápis ou caneta, um caderno e um 
livro, devendo providenciar cadeado do armário, para guardar seus pertences, ficando comprometido a 
retirar os pertences ao término da atividade e liberar o armário para uso;  
§ 27º Não é permitido a retirada de qualquer material ou equipamento das dependências da clínica. Se 
for necessário, deverá ser com autorização da coordenação. 
§ 28º Não retirar qualquer material de um setor para outro, sem a solicitação e permissão do docente-
supervisor responsável pela área do estágio; 
Art. 21 O não cumprimento destas normas poderá acarretar punição ao acadêmico ou à equipe.  
Art. 22 Os estagiários, nas várias atividades desenvolvidas na clínica deverão usar crachá de 
identificação, não sendo permitida a entrada na clínica sem a devida identificação. 
Art. 23 Os estagiários deverão respeitar o regime interno da instituição de ensino e o descumprimento 
de qualquer normativa contida naquele poderá acarretar sanções disciplinares, conforme previsão nos 
artigos 94 a 104. 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 24. Os casos omissos neste regulamento serão deliberados pela Coordenação do Curso de 
Estética e Cosmética da Faculdade Fasipe. 
 

 


