
RESOLUCĂO Ne 1048, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 

REGIMENTO INTERNO DO COMITE GESTOR INSTITUCIONAL DE 
FORMAGÂO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 

MAGISTERIO DA EDUCACÂO BĂSICA 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCACĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO, no uso de suas atribuicăes 

regulamentares e considerando a decisăo do Conselho Superior, na reuniăo do dia 12 de novembre de 

2013, e a autonomia constante do art. 54 da Lei n.* 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em 

conformidade com a Lei n." 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

RESOLVE: 

Art. 1*. Instituir e aprovar, na forma desta Resolucăo, o regimento interno do Comit& Gestor 

Institucional de Formacăo Inicial e Continuada de Profissionais do Magisterio da Educacăo Bâsica 

(COMFOR) do Instituto Federal de Educacăo, Ciencia e Tecnologia de Sâo Paulo (IFSP), instituido 

no âmbito da Pr6-Reitoria de Ensino em conformidade ă Resolucâo n“ 01, de 17 de agosto de 2011, 

do Comit& Gestor da Politica Nacional de Formacăo Inicial e Continuada de Profissionais da Educacăo 

Bâsica. 

CAPITULO 1 

DAS COMPETENCIAS E ATRIBUICOES 

Art. 2. Compete ao COMFOR do IFSP: 

|. desempenhar as funcâes definidas e delegadas pelo Ministerio da Educacăo e assegurar a 

inducăo, a articulacăo, a coordenacăo e a organizacăo de programas e aces de formagăo inicial 

e continuada de profissionais do magistârio da Educacăo Bâsica, bem como a gestăo e 

execucăo de recursos recebidos por meio do apoio financeiro dado, conforme Resolucăo n.” 

01, de 17 de agosto de 2011, do Comite Gestor da Politica Nacional de Formagâo Inicial e 

Continuada de Profissionais da Educacăo Băsica (ou da norma que venha a substitui-la); 
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II. analisar os dados e informacăes gerenciais referentes ă implantacăo e ao desenvolvimento 

dos programas e acăes de formacăo inicial e continuada no âmbito da Instituicăo, bem como 

coordenar o monitoramento desses dados e o seu fornecimento ao Ministsrio da Educacăo por 

meio de sistema informatizado. 

Parăgrafo Unico: O COMFOR poderă delegar fungăes a servidores do quadro efetivo do IFSP, bem 

como solicitar pareceres ad hoc. 

Art. 3%. O COMFOR poderă: 

|. estimular a abertura e realizacăo de cursos de formacăo inicial e continuada de profissionais 

do magisterio da Educacăo Bâsica no âmbito do IFSP; 

II. atuar consultivamente em assuntos pertinentes ă formacăo de educadores; 

III. encaminhar solicitacges, pareceres e outros documentos aos demais setores, Orgăos e 

instâncias do IFSP; 

IV. promover f6runs, debates e eventos relacionados ă formaşăo de educadores; 

V. comunicar-se com os publicos interno e externo ao IFSP, inclusive por meios eletrânicos, 

mantendo, se julgar conveniente, lista de e-mails, pâginas Web e outros instrumentos. 

Parâgrafo Unico: O COMFOR poderă contar com o apoio de um Secretărio Executivo, nomeado por 

Portaria do Reitor, a quem caberă cuidar da agenda, da documentacăo, dos arquivos e demais tarefas 

a ele delegadas pelo COMFOR e/ou pelo Coordenador. 

CAPITULO II 

DA COMPOSICÂĂO 

Art. 4. O Comite Gestor Institucional de Formagăo Inicial e Continuada de Profissionais do 

Magisterio da Educacăo Bâsica € composto por, no minimo, tres membros, garantindo-se a presenga 

de: 

III. 

um a dois representantes (desde que de campi diferentes) de cada ărea do conhecimento em 

que o IFSP mantenha cursos de Licenciatura; 

um representante da Diretoria de Graduacăo; 

um representante da Pro-Reitoria de Extensăo; 
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IV. um representante da Pr6-Reitoria de Pesquisa, Inovacăo e P6s-Graduagăo; 

V. um representante dos servidores tâcnico-administrativos da Reitoria; 

VI. cada um dos seguintes membros natos: 

a) Coordenador de Licenciaturas; 

b) Coordenador Institucional do Plano Nacional de Formacăo de Professores da Educacăo 

Bâsica - (PARFOR) presencial (se houver); 

c) Coordenador Institucional da Universidade Aberta do Brasil (se houver). 

$1*. As representacâes săo acumulăveis, isto &, uma mesma pessoa pode enquadrar-se em mais 

de um setor representado, cabendo a cada pessoa, contudo, um unico voto. 

$2*. Os representantes das Diretorias e Pr6-Reitorias serâo eleitos entre seus pares. 

$3*. Poderă haver at€ dois representantes discentes, com suplentes, indicados pelo centro 

acadâmico das Licenciaturas ou equivalente. 

$4*. Os representantes explicitados nos itens de 1 a 5 deverăo ser portadores de Diploma de 

Licenciatura. 

$5*. Em caso de ferias, afastamento ou licenca dos membros descritos no item 6 do art. 4.*, 

assumirăo automâtica e interinamente seus substitutos devidamente nomeados. 

Art. 5% O COMFORI/IFSP terâ um coordenador, que cumpra os requisitos do $4.* do art. 4.*, eleito 

pelos membros do COMFOR e nomeado por meio de Portaria do Reitor, a quem caberă: 

a) convocar e presidir as reunices; 

b) articular e promover as discussăes pertinentes ao Comits; 

c) centralizar e divulgar as informagăes pertinentes ao Comitâ; 

d) representar o COMFOR; 

e) estender convite ă participacăo de pessoas externas ao Comit&, sem direito a voto, em suas 

reunies. 

$1*. O Coordenador poderă delegar funcâes. 

$2*. O Coordenador poderâ ser afastado por deliberacăo da maioria absoluta dos membros do 

COMFOR, ocorrida em reuniăo convocada especificamente para tal fim. 
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Art. 6. Os mandatos dos membros eleitos do Comit& serăo de 2 (dois) anos, podendo os referidos 

membros ser reeleitos. 

Art. 7%. O membro que faltar, injustificadamente, a 2 (duas) reunides subsequentes perderă seu 

mandato. 

CAPITULO III 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8%. O Comită se reunirâ, ordinariamente, pelo menos uma vez em cada mâs do calendârio letivo 

e, em carâter extraordinârio, a qualquer tempo, sempre em atendimento ă convocacăo do Coordenador 

do COMFOR., do Coordenador de Licenciaturas ou de metade dos membros do COMFOR. 

$1*. As reunides poderăo ocorrer presencialmente ou por videoconferencia. 

$2*. Calendărio anual especifico definiră a data, hora e local das reuniges ordinărias. 

$3*. A convocacăo para as reunides extraordinărias seră encaminhada com, pelo menos, 48 

(quarenta e oito) horas de antecedencia. 

$4*. As reunides terâo poder deliberativo, se iniciarem com a participacăo de, pelo menos, 4 

(um terco) dos membros do COMFOR. 

$5*. As convocacăes serăo feitas por correio eletrOnico ou memorando. 

Art. 9. A pauta das reuniăes do COMFOR serâ definida pelo responsâvel pela convocacăo. 

Art. 10. O COMFOR deliberară por maioria simples de votos. 

Parăgrafo Unico: em caso de empate, caberâ ao Coordenador do Comit& proferir o voto de 

qualidade. 

Art. 11. As deliberacăes do COMFOR serâo documentadas em Atas das reunides. 

Parăgrafo Unico: os membros participantes das reunides poderăo aprovar as atas por meio 

eletrânico ou pessoalmente. 

Art. 12. O Comite poderă emitir instrugăes normativas e memorandos. 
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CAPITULO IV 

DO SUPORTE 

Art. 13. Compete ă Pr6-Reitoria de Ensino e ao Gabinete da Reitoria fornecer ao COMFOR o suporte 

t&cnico necessârio ao desenvolvimento ou exercicio de suas funcăes. 

CAPITULO V 

DISPOSICOES FINAIS 

Art. 14. O COMFOR elaborară e aprovară seu regulamento eleitoral, o qual obedeceră aos seguintes 

principios: 

a) serăo observadas as disposicâes do presente documento e demais normas cabiveis; 

b) serăo elegiveis para a representacăo das Diretorias, Pr6-Reitorias e demais setores do IFSP apenas 

servidores, do quadro efetivo, lotados no respectivo setor; 

c) em caso de vacância de cargo dentro do COMFOR que prejudique as representatividades previstas 

no Art. 4.%, o Comit& deveră convocar processo eleitoral simplificado para suprir os cargos vagos ate 

o final dos mandatos originais destes. 

Art. 15 O presente Regulamento poderă ser reformulado, resguardado o guorum de manifestacăo 

favorâvel de metade mais um dos membros, com posterior ratificacăo pelo Conselho Superior. 

Art. 16. As situaces omissas serăo resolvidas pelo COMFOR. 

Art. 17. Esta Resolucăo entra em vigor na data de sua publicacăo e revogam-se as disposicâes em 

contrârio. 

400 Mea 
EDUARDO ANTONIO MODENA


