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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE sÃo PAULO
CÂMPUS MATÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2017, de 1° DE NOVEMBRO DE 2017
CONSELHO DE CÂMPUS IFSP MATÃO

Regulamento para Funcionamento dar
Cnmiﬁãef da IFSP Cârnpuƒ Matão.

O

PRESIDENTE

DO

CONSELHO

DE

CÂMPUS

DO

INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS
MATÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, Coin base na Portaria n° 1.339, de 11 de abril
de 2017;

RESOLVE:

Art. 1°. Publicar a presente Instrução Normativa com base no Regulamento para Funcionamento
das Comissões do IFSP Câmpus Matão aprovado pelo Conselho de Câmpus..

Art. 2°. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir desta data.

.JJJÍ
CHRIsTIANN DAVIS TOSTA
PRESIDENTE CONCAM
IFSP MATÃO
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MINISTERIO DA EDUCAÇAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
A
,_
CAMPUS MATAO

REGULAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DAS

COMISSÕES DO 11=sI› CAMPUS MATÃO
CAPÍTULO I - DA INSTITUIÇÃO E DO OBJETIVO
Art. 1°. Entende-se por Comissão um grupo de servidores designados pela Direção-Geral para

tratar de determinados assuntos de interesse do câmpus.

Art. 2°. As comissões se destinam especificamente a elaborar estudos, executar ações, organizar
eventos e dar pareceres sobre assuntos que lhes forem remetidos pelas direções do câmpus, como
também apresentar sugestões, em forma de proposições, para O encaminhamento de assuntos
relacionados Com os objetivos previstos em sua constituição, servindo suas propostas e sugestões,
como um instrumento de consulta e apoio às deliberações das direções do câmpus.
§1°. As comissões poderão tomar a iniciativa de solicitar para inclusão em pauta de trabalho,
qualquer assunto de interesse relevante, dentro das proposições encaminhadas pelas direções do
câmpus, que objetivem a melhoria dos trabalhos da mesma.
tá N _o

.

Qualquer parecer lavrado ou manifestação de seus membros, no âmbito das comissões,

somente expressara O ponto de vista do câmpus a partir da apreciação e aprovação do Conselho
de Câmpus.

CAPITULO II - DA FORMA DE COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 3°. Identificando-se a necessidade do estabelecimento de determinada comissão, o DiretorGeral do câmpus fará uma consulta aos servidores para a sua composição, explicitando as

incumbências de cada cornissão. A nomeação dos seus membros se dará em portaria emitida pela
Direção-Geral do câmpus.

Art. 4°. As comissões serão compostas preferencialmente com O mínimo de 3 (três), e no máximo
10 (dez) membros, salvo por recomendação específica do Diretor-Geral do Câmpus.
§1°. Quando O número de candidatos para compor a comissão for superior ao número máximo de
membros definidos neste artigo, o Critério para a seleção dos membros será:
I. Maior experiência com atividades relacionadas ã área do evento;
Aprovado pe/a Inrtruƒão Noﬁnaíina n° 002/2077 CONCAM-MTO
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MINISTERIO DA EDUCAÇAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS MATÃO

II. Formação na área do evento;
III. Assiduidade nas comissões anteriores relacionadas ã área do evento.

IV. Maior tempo de exercício no câmpus;
V. Maior titulação;
VI. Maior nível na carreira;

VII. Maior tempo de serviço no IFSP;
VIII. Maior idade.
§2°. As comissões que demandarem participação de discentes, de acordo com a solicitação do
presidente, poderão conter número superior de membros ao estabelecido no caput, exclusivamente
para a composição da representação discente.
Art. 5°. As portarias de nomeação deverão explicitar:
§1°. A data de vigência de cada comissão.
§2°. Os objetivos a serem abordados pela comissão.
§3°. A indicação do presidente e O seu respectivo suplente.
§4°. Referência de que os membros serão avaliados em relação ã sua frequência e às atividades
realizadas.
§5°. Informação da carga horária semanal que cada membro poderá incluir no Plano Individual de
Trabalho Docente

Podendo ser diferentes as horas determinadas para O 1° e 2° semestre do

ano letivo.

Art. 6°. A indicação do presidente e O seu respectivo suplente serão definidos na ocasião da
primeira reunião da cornissão. Caso não haja manifestação de interesse dos membros pela
presidência e suplência, estes serão definidos pela Direção-Geral do câmpus.
Pará rafo único. E recomendado Cl ue O

residente realize na

rimeira reunião da comissão a

nomeação de um secretário dentre os membros.

Art. 7°. A avaliação dos membros será realizada por meio de relatório emitido pelo presidente no
encerramento dos trabalhos da comissão.

Aprovado pela Inrtruƒão Nomatína n° 002/2077 CONCAM-MTO

(_
2

›,. _.,._z × .
'À'-.~í_~;, \'?_{;«;;,.,.

'?"""i,--»“"Ã--À§X«~__;`Ê`€?

ãfﬁ/.-/1\q.\ ,z .

~ \(:z' .*›:)Í
-` : ×.\-\Il
f'I ‹¬
. .É-°;\_°:/.”-'/â
z,-,\.

.~=

A:

/.'.›-.-

'5'›_,.,_`›` ^= ›lL‹za:›Iv:i\'~.r _\::~

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

~

INsTITUTo FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE sAo PAULO
CÃM1>Us MATAO
Art. 8°. A carga horária semanal dos membros da comissão será definida entre a presidência da
comissão, as direções do câmpus (DRG, DAA e DAE) e Coordenações (CPI, CEX, CAE e FCC).

Art. 9°. O presidente e O secretário da comissão poderão acrescentar até uma (1) hora semanal em
seu Plano Individual de Trabalho Docente (PIT) em relação ã carga horária semanal dos demais

membros para a elaboração dos relatórios e demais documentos.

Art. 10. Ao final do ano letivo, as cornissões serão apresentadas aos servidores e estes deverão se
manifestar em caso de interesse pela presidência das mesmas, para, então, no início do ano letivo
seguinte, determinar O dia e O horário da semana em que serão feitas as reuniões. A partir de então,
os demais servidores poderão manifestar interesse em participar da comissão.
§1°. Deverá ser encaminhada a todos os participantes da comissão a ata dos assuntos tratados no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a realização da reunião.
§2°. Caberá ao secretário redigir a ata de cada reunião.

Art. 11. Para integrar a comissão, O membro deverá ter disponibilidade em participar das reuniões
nos dias e horários estabelecidos.

Art. 12. Fica estabelecida a frequência mínima de 75% em reuniões de cada comissão para todos

os membros, retiﬁcando-se a portaria com a exclusão do membro no caso do não cumprimento
dessa frequência. Salvo na situação de ausências justificadas no prazo de 5 (cirico) dias úteis após a
realização da reunião com a anuência do presidente da comissão, em concordância com a legislação
e as normas do IFSP vigentes.
Parágrafo único. A análise da frequência para fins de avaliação será realizada no fmal de cada
semestre.

CAPITULO III - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DAS COMISSÕES
Art. 13. Cabe ao presidente das comissões.
§1°. Ser responsável por delegar O trabalho aos membros da comissão, bem como conferir a sua
frequência.
Aprovado pela Inƒtmgão l\Tormaƒz'1/a n° 002/2077 COIVC/IM-MTO
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MINISTERIO DA EDUCAÇAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS MATÃO

§2°. Realizar as convocações para as reuniões da comissão.
§3°. Controlar a frequência dos membros nas reuniões da comissao, bem como nas açoes realizadas
pela mesma.
§4°. Comunicar por escrito a Direção-Geral quanto ã inclusao ou desligamento de algum membro
da comissão com as devidas justificativas.
§5°. Redigir relatório, quando solicitado pelas direções (DAE, DAA ou DRG), das reuniões e ações
realizadas pela cornissão.

§6°. Ao encerramento dos trabalhos da comissão, O presidente deverá emitir no prazo máximo de
trinta (30) dias corridos após O seu término, um relatório sucinto com as atividades realizadas pela
comissão e entregá-lo aos membros da comissão por e-mail e à DAE.
§7°. Será responsabilidade do presidente a inserção do projeto e elaboração do relatório fmal na
plataforma de registro de eventos de extensao vigente (.$`IGPRO]).

Art. 14. A inclusão de novos membros ocorrerá no início de cada semestre e estará sob a
responsabilidade do presidente.

CAPITULO Iv - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15. NO caso da divulgação de eventos no site institucional do câmpus, O presidente da comissão
deverá encaminhar ã Coordenadoria de Apoio a Direção (CDI).
§1°. As informações para ﬁns de publicação no site institucional, que deverão ser enviadas com 30
(trinta) dias de antecedência da data de realização do evento.
§2°. Os registros fotográficos e texto final para a divulgação no site institucional em até 7 (sete)
dias úteis após a realização do evento.

Art. 16. Casos omissos deverao ser encaminhados ã Direção-Geral, que, se necessário, enviará ao
Conselho de Câmpus.

Art. 17. Este regulamento passa a vigorar a partir desta data.

\
\\ -Sfmnn
Davi* “Sw

Proi-“be ‹D`\re10' N\ tão

Apmzzzzdâ ,zâz/.z Izzfzfzzfâo I\*z›mzzzzz'zza zz° 002/2017 CONCAM-Miro

..

O

«sv - `¢u°ô'f_`\z“Í,zz.â.‹~

^

Pro"

4

