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REGULAMENTO DO PROJETO LÁUREA ACADÊMICA DO FIAM FAAM – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

  

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

 

Art. 1º. O Projeto Láurea Acadêmica é um programa destinado aos estudantes regularmente matriculados 

dos cursos de Graduação Presencial (Bacharelados, Licenciaturas e Tecnológicos) do FIAM FAAM – 

Centro Universitário e tem como objetivo promover o reconhecimento por alto desempenho acadêmico. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS CATEGORIAS 

 

Art. 2º. Serão reconhecidos os estudantes nas seguintes categorias:  

a) Láurea Acadêmica - Melhor Desempenho: destinado aos estudantes formandos que mais se 

destacaram durante o curso, conforme critérios estabelecidos neste regulamento. 

b) Láurea Acadêmica – Estudante Destaque: destinado aos estudantes de cada semestre dos 

cursos elegíveis, conforme critérios estabelecidos neste regulamento. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE 

 

Art. 3º. O Projeto visa estimular e promover a melhoria do desempenho e a dedicação aos estudos, 

motivando os estudantes a buscarem melhores resultados na sua formação e tem por finalidade: 

a) reconhecer discentes que se destacaram; 

b) motivar e estimular a melhoria do rendimento acadêmico; e 

c) valorizar o comprometimento e o engajamento com os estudos.  
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CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Seção I – Categoria: Melhor Desempenho 

 

Art. 3º. Na categoria Melhor Desempenho, será contemplado, curso a curso, o formando que obtiver 

a maior média, calculada pela média aritmética, com precisão de 2 (duas) casas decimais, de todas 

disciplinas cursadas e concluídas durante todo o curso.  

Parágrafo Único – Na categoria Melhor Desempenho não poderão participar os estudantes com 

aproveitamento de disciplinas provenientes de outra Instituição de Ensino. 

 

Art. 4º São pré-requisitos para participar desta categoria: 

 

a) não possuir dependências;  

b) não ter ingressado por transferência de outra instituição e/ou ter aproveitamento de estudos.  

c) não ter sofrido nenhum tipo de sanção disciplinar;  

d) estar regular com sua matricula no semestre anterior ao reconhecimento; 

 

Art. 5º O reconhecimento será concedido para apenas 1 (hum) estudante por curso, 

independentemente, do campus e turno. 

Parágrafo Único – Para os casos de empate será utilizado como critério de desempate a melhor nota 

obtida no processo seletivo ou no ENEM, quando este último tiver sido utilizado para ingresso.  

 

 

 

Seção II – Categoria: Estudante Destaque 

 

Art. 6º. Na categoria Estudante Destaque, serão avaliados todos os estudantes dos cursos elegíveis, 

bem como, de todos os semestres, sendo reconhecido o estudante que obtiver a maior média, calculada 

pela média aritmética, com precisão de 2 (duas) casas decimais, de todas disciplinas cursadas, no 

semestre anterior ao reconhecimento, excluindo as disciplinas de Estágio e Projeto. 
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Parágrafo Único – Na categoria Estudante Destaque não poderão participar os estudantes com 

aproveitamento de disciplinas de outra Instituição de Ensino no semestre avaliado. 

 

Art. 7º São pré-requisitos para participar desta categoria: 

 

 

a) não possuir dependências;  

b) não ter ingressado por transferência de outra instituição e/ou ter aproveitamento de estudos.  

c) não ter sofrido nenhum tipo de sanção disciplinar;  

d) estar regular com a matricula no semestre do reconhecimento; e 

e) ter cursado todas as disciplinas regulares do semestre anterior ao semestre do 

reconhecimento. 

Art. 8º O reconhecimento será concedido para apenas 1 (hum) estudante por semestre de cada curso, 

independentemente, do campus e turno. 

Parágrafo Único – Para os casos de empate será utilizado como critério de desempate a melhor nota 

obtida no processo seletivo ou no ENEM, quando este último tiver sido utilizado para ingresso.  

 

 

CAPÍTULO V 

DO RECONHECIMENTO 

 

Seção I – Categoria: Melhor Desempenho 

 

Art. 9º Na categoria Melhor Desempenho, o estudante será reconhecido e homenageado na 

cerimônia de colação de grau e receberá: 

 

a) Certificado de Láurea Acadêmica – Melhor Desempenho; e 

b) Medalha Láurea Acadêmica. 

§ 1º – O estudante reconhecido será chamado ao palco para homenagem, bem como, deverá seguir 

o cerimonial durante o evento;  

 

§ 2º – O estudante reconhecido terá seu nome divulgado nos meios de comunicação interno da 

Instituição.  
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Seção II – Categoria: Estudante Destaque 

 

Art. 10 Na categoria Estudante Destaque, o estudante será reconhecido e homenageado no Evento 

Láurea Acadêmica – Estudante Destaque, organizado pela instituição, conforme calendário 

acadêmico, onde o mesmo receberá: 

 

a) Certificado de Láurea Acadêmica – Estudante Destaque; e 

§ 1º – O estudante reconhecido será chamado ao palco para homenagem, bem como, deverá seguir 

o cerimonial durante o evento;  

§ 2º – O estudante reconhecido terá seu nome divulgado nos meios de comunicação interno da 

Instituição.  

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê de Organização do Evento. 

Art. 12 O presente Regulamento terá vigência após a data da sua publicação. 

 

 São Paulo, 13 de agosto de 2018. 

 

 

Prof. Manuel Nabais da Furriela 

Reitor 

 


