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NORMA INTERNA 04 
 

1. CONSELHO ACADÊMICO 

O Conselho Acadêmico é um órgão normativo e consultivo da Fundação Plural e tem 
a função de regulamentar, referendar e qualificar a ementa de cursos, conteúdos 
pedagógicos e outros materiais voltados à formação profissional e acadêmica. 

 

2. FORMAÇÃO DO CONSELHO 

O Conselho Acadêmico será constituído por 5 (cinco) Conselheiros, indicados e 
nomeados em portaria pelo Presidente da Fundação. 

            Os Conselheiros deverão ser representantes das seguintes áreas de: (1) Ciências 
Humanas, (1) Ciências Educacionais, (1) Ciências da Saúde ou Biológicas, (1) Ciências 
Exatas, Ciências Naturais ou Ciências da Terra e (1) Ciências Sociais. 

Os Conselheiros deverão possuir a titulação de doutor ou reconhecida experiência na 
área de publicação científica; ser pessoa de destaque em sua área de atuação profissional, 
de reconhecido mérito científico ou acadêmico, prestígio junto aos seus pares e respeitado 
pela comunidade acadêmica nacional ou internacional. 

 

3. REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO 

Os membros (Conselheiros) do Conselho Acadêmico terão mandato de 03 (três) anos, 
sendo permitida a recondução, em período concomitante com o dos demais Conselhos da 
Fundação. 

            Os Conselheiros deverão ter disponibilidade para apreciação dos materiais 
apresentados pela Fundação e para participar de reuniões periódicas (presenciais ou virtuais) 
para tomar decisões pertinentes ao Conselho Acadêmico. 

            Os membros do Conselho Acadêmico terão seus nomes e cargos publicados nos 
produtos que forem submetidos ao parecer do Conselho Acadêmico.  

            As deliberações do Conselho Acadêmico serão tomadas por maioria simples. 

            De cada reunião será lavrada uma ata que, se aprovada, será assinada pelo 
Presidente do Conselho Executivo da Fundação e por todos os conselheiros presentes à sua 
leitura. 

 

4. FUNÇÕES DO CONSELHO ACADÊMICO 

Compete ao Conselho Acadêmico: 

a) apreciar e emitir os pareceres, quando necessário, sobre os projetos a ele 
encaminhados; 
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b) julgar indicações e conceder de títulos Honoris Causa e os Prêmios Plural de 
Ciência e Cultura;  

c) atender, quando solicitado, à convocação do Presidente do Conselho Executivo 
para reuniões; 

d) estabelecer os critérios de excelência e os padrões de qualidade de seus produtos; 

 

5. ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS 

Compete aos membros do Conselho Acadêmico: 

a) comparecer às reuniões e participar dos trabalhos do Conselho Acadêmico; 

b) votar nas deliberações sobre pareceres e sobre as demais matérias da 
competência do Conselho Acadêmico; 

c) emitir parecer fundamentado sobre projetos que deve relatar. 

 

6. TÍTULOS HONORIS CAUSA 

A Fundação Plural conferirá título de honoris causa a personalidades, nacionais ou 
estrangeiras, de reconhecido mérito, que se tenham distinguido em seu exercício profissional, 
por mais que 20 anos. 

A indicação para a concessão de títulos honoris causa deverá especificar a área 
científica e, se possível, a especialidade a ser contemplada, devendo ser fundamentada com 
base num curriculum vitae detalhado da personalidade indicada. 

Os títulos reconhecerão pessoas residentes no Brasil com qualidades demonstradas 
no exercício de sua profissão de maneira incansável, dedicada, íntegra e ética, sendo o 
julgamento da indicação realizado pelo Conselho Acadêmico, que deverá visualizar no 
conjunto das obras o critério de aprovação. 

Os nomes deverão ser indicados pelos membros do Conselho Curador, ou pelo 
Auditor-Mor ou pelo Presidente da Fundação Plural. 

A concessão será realizada quando se comemorar a data maior da profissão em foi 
concedido o titulo honoris causa. 

O Conselho executivo deverá publicar portaria da decisão do Conselho Acadêmico. 

A concessão do titulo de doutorado será destinado a personalidades que possuam 
nível superior formal, e o titulo de professor para as personalidades que não o possuam. 

Terão suas indicações rejeitadas as pessoas que sejam do corpo dirigente ou 
funcionários da Fundação Plural, inclusive os membros dos Conselhos Acadêmico e Editorial, 
seus cônjuges e seus parentes de até terceiro grau. 
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7. PRÊMIO PLURAL DE ARTE, CIÊNCIA E CULTURA 

A Fundação Plural atribuirá um prêmio anual denominado "PRÊMIO PLURAL" ou 
“PRÊMIO PLURAL de ARTE, CIÊNCIA E CULTURA”, destinado às personalidades de 
reconhecimento nacional nos campos da Arte, Ciência e Cultura, sendo vedado o 
recebimento do prêmio por mais de uma vez. 

As 3 (três) modalidades (Arte, Ciência e Cultura) reconhecerão pessoas residentes no 
Brasil com qualidades de talento inovador, liderança, abrangência social, integridade e ética, 
podendo o Conselho Acadêmico identificar o conjunto das obras como critério de julgamento. 

Os nomes deverão ser indicados formalmente por Entidades Públicas, ou do Terceiro 
Setor, à Fundação Plural, com material comprobatório da existência de atuação ou obra de 
relevo promovida no qüinqüênio anterior ao ano da premiação. 

A data de concessão será no primeiro sábado após o dia 18 de janeiro de cada ano, 
devendo as indicações serem recebidas até o dia 30 de novembro do ano anterior ao prêmio; 
sendo o julgamento das indicações realizado pelo Conselho Acadêmico entre os dias 05 e 10 
de janeiro e o resultado divulgado somente na cerimônia de premiação. 

O Conselho executivo deverá publicar portarias das indicações realizadas e da 
decisão do Conselho Acadêmico. 

A concessão de prêmio financeiro é condicionada a patrocínio, específico, de empresa 
pública ou privada, ou a existência de recursos advindos de aluguel de imóveis de 
propriedade da Fundação. 

Para o início da concessão de prêmios financeiros deverá existir em caixa provisão 
específica para a concessão dos 3 (três) prêmios por um período de 5 (cinco) anos. 

Terão suas indicações rejeitadas as pessoas que sejam do corpo dirigente ou 
funcionários da Fundação Plural, inclusive os membros dos Conselhos Acadêmico e Editorial, 
seus cônjuges e seus parentes de até terceiro grau. 

 

8. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
 

Esta Norma Interna entra em vigor após a homologação do Ministério Público do 
Estado de São Paulo.“ 

 


