
RESOLU<;::AO N.o 1100, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2013 

0 PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCA<;AO, CrENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso 

de suas atribuic;oes regulamentares e considerando a decisao do Conselho Superior na 

reuniao de 3 de dezembro de 20 13 resolve: 

Art. 1° - Aprovar as alterac;oes do Regulamento do Conselho Superior do 

lnstituto Federal de Educac;ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo, aprovado pela 

Resol uc;ao n. 0 200, de 13 de dezembro de 201 0, na forma do anexo. 

Art. 2.0
- Esta Resoluc;ao entra em vigor a partir desta data. 

EDUARDO ANTONIO MODENA 

RESOLUGÂĂO N. 1100, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2013 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAGĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO, no uso 
de suas atribuicoes regulamentares e considerando a decisăo do Conselho Superior na 

reuniăo de 3 de dezembro de 2013 resolve: 

Art. 1* - Aprovar as alteraces do Regulamento do Conselho Superior do 
Instituto Federal de Educaţăo, Ciencia e Tecnologia de Săo Paulo, aprovado pela 

Resolucăo n.” 200, de 13 de dezembro de 2010, na forma do anexo. 

Art. 2.* - Esta Resolucăo entra em vigor a partir desta data. 

C, VObll— 
EDUARDO ANTONIO MODENA
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REGULAMENTO DO CONSELHO SUPERIOR DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE SAO PAULO IFSP 

CAPITULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

A•·tigo 1.0 0 lnstituto Federal de Educas:ao, C iencia e Tecnologia de Sao Paulo (IFSP), em 

confonn idade como Artigo 11 do Estatuto e como Artigo 10, § 3° da Lei n° 11 .892/2008, tem 

como instancia maxima de carater deliberativo e consu ltivo o Conselho Superi or, cujo 

fu ncionamento e organ iza9ao sao detinidos nos termos deste regulamento. 

Artigo 2.0 0 Conselho Superior e um 6rgao colegiado que tem por tinalidade analisar e regular 

as diretrizes de atuac;.ao do IFSP, no Ambito academ ico e admini strativo, buscando o processo 

educat ivo de excelenc ia. 

CAPITULO II 

DA COMPOSI<;AO 

Artigo 3.0 0 Conse lho Superior e composto por membros vitalfcios e por representantes 

t itulares e suplentes dos docentes, dos estudantes, dos serv idores tecnico-adm inistrativos, dos 

egressos da lnstitui9ao, da soc iedade civil , do Mini sterio da Educas:ao, e do Colegio de 

D irigentes. 

§ 1.0 0 quantitativa de representantes de cada segmento e detinido pelo Estatuto do 

IFSP e pela Le i 11.892/2008. 

§ 2. 0 Os membros titulares e suplentes, representantes dos d iscentes, egressos e 

servidores do IFSP, serao escolhidos por seus pares, mediante e lei9ao, para mandatos de doi s 

anos, pennitida uma recondus:ao para o periodo imed iatamente subsequente. 

§ 3.0 0 Conse lho Superior, ao indi car a existencia de numero inferior ao detinido pela 

legisla<;ao contida no paragrafo anterior, tera trinta dias para deflagrar o processo e leitoral para 

o segmento, e, a partir da data de deflagra<;ao, tera noventa dias para homologa<;ao do resultado. 

CAPITULO III 

DA V ACANCIA E DA PERDA DE MANDATO 

A•·tigo 4.0 Ocorrera vacancia de cargo de conselheiro nos seguintes casos: 

1. rentrncia vo luntaria do conselheiro, a qual devera ser formu lada por escrito, em 

expediente endereyado ao presidente do Conselho Superior fOAl 
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REGULAMENTO DO CONSELHO SUPERIOR DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÂĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE SÂO PAULO IFSP 

CAPITULO 1 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Artigo 1.” O Instituto Federal de Educacăo, Ciância e Tecnologia de Săo Paulo (IFSP), em 

conformidade com o Artigo 11 do Estatuto e com o Artigo 10, $ 3* da Lei n” 11.892/2008, tem 

como instância mâxima de carâter deliberativo e consultivo o Conselho Superior, cujo 

funcionamento e organizacăo săo definidos nos termos deste regulamento. 

Artigo 2.” O Conselho Superior € um 6rgăo colegiado que tem por finalidade analisar e regular 

as diretrizes de atuacăo do IFSP, no Ambito academico e administrative, buscando o processo 

educativo de excelencia. 

CAPITULO II 

DA COMPOSICĂO 

Artigo 3. O Conselho Superior & composto por membros vitalicios e por representantes 

titulares e suplentes dos docentes, dos estudantes, dos servidores t&cnico-administrativos, dos 

egressos da Instituicăo, da sociedade civil, do Ministerio da Educagăo, e do Colegio de 

Dirigentes. 

$ 1. O quantitativo de representantes de cada segmento « definido pelo Estatuto do 

IFSP e pela Lei 11.892/2008. 

$ 2.” Os membros titulares e suplentes, representantes dos discentes, egressos e 

servidores do IFSP, serăo escolhidos por seus pares, mediante eleicăo, para mandatos de dois 

anos, permitida uma reconducăo para o periodo imediatamente subsequente. 

$ 3.* O Conselho Superior, ao indicar a existância de numero inferior ao definido pela 

legislacăo contida no parâgrafo anterior, teră trinta dias para deflagrar o processo eleitoral para 

o segmento, e, a partir da data de deflagrașăo, ter noventa dias para homologacăo do resultado. 

CAPITULO III 

DA VACÂNCIA E DA PERDA DE MANDATO 

Artigo 4.% Ocorreră vacância de cargo de conselheiro nos seguintes casos: 

Il. rentincia voluntâria do conselheiro, a qual deveră ser formulada por escrito, em 

expediente enderecado ao presidente do Conselho Superior î 
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II. fa lecimento ou impedimenta definitive do conselheiro, comprovado par 

documento proprio. 

Ill. descaracteriza<;:ao da representatividade do segmento ao qual o conselheiro 

pertence. 

Artigo 5.0 A vadincia do cargo de qua lquer conselhe iro titular sera oficialmente declarada par 

decisao do Conselho Superi or, forma lizada por Resolu<;:ao que providenciara, tambem, os 

encaminhamentos para a posse de respective suplente ou as outras medidas cabiveis, no caso de 

nao haver suplente. 

Panigrafo Unico Nao havendo a posse de suplente prevista no caput deste attigo, sera 

detlagrado novo processo eleitoral, se assim for indicado no caso do segmento representado, em 

data definida pelo Conselho Superior, visando a manter integralmente o quadro de tin tlaridade e 

de suplencia, para complementar o mandata anteriormente estabelecido. 

Ar·tigo 6.0 Podera ser concedida licen<;:a ao conselheiro que ocupar cargo efetivo no IFSP e que, 

por qualquer motivo, se afastar da instituic;:ao. 

Artigo 7.0 As seguintes condic;:oes sao previstas como passiveis para a perda de mandata de 

conselheiro: 

I. ausencia, sem j ustifi cativa, em mais de tres reunioes consecutivas, ou quatro 

intercaladas, no periodo de 12 meses con·idos. 

H. exercicio profi ss ional ou representatividade de segmento diferente daqueles que 

determinaram a nomea<;:ao. 

III. condena<;:ao judicial por crime de qua lquer natureza. 

IV. falta de decoro na atuac;:ao ou convivencia com a comunidade do IFSP. 

Ar·tigo 8.0 A perda do mandata mencionado no att igo anterior somente ocotTera ap6s a analise 

de eventual inf01mac;ao ou de denuncia ao Conselho Superior, e apenas se obtiver votac;ao 

favoravel de dois terc;:os dos conselheiros titulares, sendo assegurado o amplo di reito de defesa. 

CAPITULO IV 

DO FUNCIONAMENTO E DA ORGANIZA~AO 

Artigo 9.0 As reunioes ord inarias mensais do Conse lho Superior poderao ocorrer em qualquer 

um dos campi do IFSP e serao convocadas pe lo pres idente. 

§ 1.0 0 Conselho Superior podera se reun ir, em carater extraord inario ou solene, quando 

convocado por iniciativa do pres idente ou por dais terc;os de seus conse lhe iros titu lares. 

§2.0 As reuni6es ordimirias ou extraordim1rias serao publicas e abertas, 

transmitidas on-line por qualquer meio eletronico e/ou televisivo disponivel em voga 

para garantia de sua publicitac;ao e posterior consulta aos autos e atas, ressalvados os 
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II. falecimento ou impedimento definitivo do conselheiro, comprovado por 

documente proprio. 

II. descaracterizacăo da representatividade do segmento ao qual o conselheiro 

pertence. 

Artigo 5.” A vacância do cargo de qualquer conselheiro titular seră oficialmente declarada por 

decisăo do Conselho Superior, formalizada por Resolucăo que providenciară, tambem, os 

encaminhamentos para a posse de respectivo suplente ou as outras medidas cabiveis, no caso de 

năo haver suplente. 

Parâgrafo Unico Nâo havendo a posse de suplente prevista no capur deste artigo, seră 

deflagrado novo processo eleitoral, se assim for indicado no caso do segmento representado, em 

data definida pelo Conselho Superior, visando a manter integralmente o quadro de titularidade e 

de suplencia. para complementar o mandato anteriormente estabelecido. 

Artigo 6. Poderă ser concedida licenca ao conselheiro que ocupar cargo efetivo no IFSP e que, 

por qualquer motivo, se afastar da instituicăo. 

Artigo 7.9 As seguintes condicăes săo previstas como passiveis para a perda de mandato de 

conselheiro: 

L: ausencia, sem justificativa, em mais de tres reunices consecutivas, ou quatro 

intercaladas, no periodo de 12 meses corridos. 

II. exercicio profissional ou representatividade de segmento diferente daqueles que 

determinaram a nomeacăo. 

II. condenaşăo judicial por crime de qualquer natureza. 

IV. falta de decoro na atuacâo ou convivencia com a comunidade do IFSP. 

Artigo 8.9 A perda do mandato mencionado no artigo anterior somente ocorreră apos a anâlise 

de eventual informacăo ou de deniuncia ao Conselho Superior, e apenas se obtiver votacăo 

favorâvel de dois tercos dos conselheiros titulares, sendo assegurado o amplo direito de defesa. 

CAPITULO IV 

DO FUNCIONAMENTO E DA ORGANIZACĂO 

Artigo 9.9 As reunides ordinârias mensais do Conselho Superior poderăo ocorrer em qualquer 

um dos campi do IFSP e serăo convocadas pelo presidente. 

$1.2 O Conselho Superior poderă se reunir, em carâter extraordinârio ou solene, quando 

convocado por iniciativa do presidente ou por dois tergos de seus conselheiros titulares. 

$2.9 As reunides ordinărias ou extraordinărias serăo publicas e abertas, 

transmitidas on-line por qualquer meio eletrânico e/ou televisivo disponivel em voga 

para garantia de sua publicitacăo e posterior consulta aos autos e atas, ressalvados os 
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casos e hip6teses em que a propria Constitui <;:ao confere o carater sigiloso, ou por 

determina<;:ao do conselho superior. 

§3. 0 Durante o transcorrer das reunioes, exigir-se-a o quorum minimo de 50% mais um, 

considerado o nt1mero total de representantes titulares do Conselho Superior. 

§4.° Caso nao seja formado o quorum minimo, defi nido no paragrafo anterior, ate uma 

hora ap6s o hon!rio previsto para o inicio da reuniao, o presidente suspendera a convoca9ao e 

lavrara Termo Especial de Ocorrenc ia, que sera assinado pelos conselheiros presentes. 

§ 5.
0 

As reunioes de carater so lene serao publicas e acontecerao independentemente de 

quorum 

Artigo 10 A presenc;a de membra suplente em reuniao ocorrera : 

I. q uando convocado pe lo presidente do Conselho Superior; 

II. em caso de ausenc ia do respective titu lar, comuni cada ao presidente, com, no 

minimo, 48 horas de antecedencia. 

II I. As reunioes sao abertas aos membros suplentes, sen do a presenc;a destes 

recomendavel. 0 suplente tera direito a voz nas reunioes, mesmo quando nao 

houver sido convocado; quando convocado, tambem tera direito a voto, na 

ausenc ia do titular. 

Artigo 11 No caso de julgamento de recurso, o interessado ou seu procurador 

constituido, desde que solicite, por escrito, no prazo minimo de 24 horas antes do inicio 

da reuniao, teni direito a manifesta<;:ao em sua defesa antes da aprecia<;:ao do assunto em 

questao, nao podendo ser aparteado. 

A •·tigo 12 As reunioes ord inarias e solenes serao convocadas com no mfn imo sete dias de 

antecedenc ia, e as extraordinarias, com tres dias, por meio de mensagem encaminhada ao 

endere9o eletr6nico dos conselheiros, titul ares e suplentes, cadastrado junto a secretaria do 

Conse lho Superior, contendo a pauta, data, horario, local e anexos pertinentes, para ana li ses e 

pareceres. 

Panigrafo Unico A convocac;ao podera ser fe ita independentemente dos prazos mencionados 

no caput anterior, desde que haja necessidade e com a condic;ao de que a justiftcativa da 

convocac;ao seja aceita pe los conselheiros, que devem completar o quorum regulamentar da 

reuniao. 

CAPITULO V 

DAS REUNIOES 

Artigo 13 A reuniao do Conselho Superior tera a durac;ao de duas horas, podendo ser 

prorrogada por propos ic;ao do pres idente, ou por requerimento de qualquer um dos seus 

membros, por igual periodo, consultado o colegiado. 
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casos e hipâteses em que a propria Constituicăo confere o carâter sigiloso, ou por 

determinaşăo do conselho superior. 

$3.* Durante o transcorrer das reunides, exigir-se-â o quorum minimo de 50% mais um, 

considerado o numero total de representantes titulares do Conselho Superior. 

$4.* Caso năo seja formado o guorum minimo, definido no parâgrafo anterior, ate uma 

hora apos o horărio previsto para o inicio da reuniăo, o presidente suspenderâ a convocacăo e 

lavrarâ Termo Especial de Ocorrencia, que seră assinado pelos conselheiros presentes. 

$ 5.” As reunides de carăter solene serăo publicas e acontecerăo independentemente de 
quorum 

Artigo 10 A presenga de membro suplente em reuniăo ocorreră: 

Ă quando convocado pelo presidente do Conselho Superior; 

Il. em caso de ausância do respectivo titular, comunicada ao presidente, com. no 

minimo, 48 horas de antecedância. 

II. As reunides săo abertas aos membros suplentes, sendo a presenca destes 

recomendâvel. O suplente teră direito a voz nas reunides, mesmo quando năo 

houver sido convocado; quando convocado, tambem teră direito a voto, na 

ausencia do titular. 

Artigo Il No caso de julgamento de recurso, o interessado ou seu procurador 

constituido, desde que solicite, por escrito, no prazo minimo de 24 horas antes do inicio 

da reuniăo, teră direito a manifestacăo em sua defesa antes da apreciacăo do assunto em 

questăo, năo podendo ser aparteado. 

Artigo 12 As reunides ordinărias e solenes serăo convocadas com no minimo sete dias de 

antecedencia, e as extraordinărias, com tres dias, por meio de mensagem encaminhada ao 

endereco eletrânico dos conselheiros, titulares e suplentes. cadastrado junto ă secretaria do 

Conselho Superior, contendo a pauta, data, horârio, local e anexos pertinentes, para anâlises e 

pareceres. 

Parâgrafo Unico A convocacăo poderă ser feita independentemente dos prazos mencionados 

no caput anterior, desde que haja necessidade e com a condicăo de que a justificativa da 

convocacăo seja aceita pelos conselheiros, que devem completar o quorum regulamentar da 

reuniăo. 

CAPITULO V 

DAS REUNIOES 

Artigo 13 A reuniăo do Conselho Superior terâ a duracăo de duas horas, podendo ser 

prorrogada por proposicăo do presidente, ou por requerimento de qualquer um dos seus 

membros, por igual periodo, consultado o colegiado. (A



INSTIT\JTO FEDERAL 

Aprovaclo pcla Rcsolu9ilo n.• 11 00, de 3 clc dczcrnbro clc 2013 

Panigrafo Unico A reuniao podera ser suspensa por dec isao do co legiado, devendo ser 

retomada em data a ser determinada. 

Artigo 14 A pauta de cada reuniao sera dividida em quatro partes, sequencialmente em: 

I. aprova9ao da ata da reuniao anterior 

II. ordem do dia 

III. co munica ~t5es do presidente e conselheiros 

IV. inclusao de itens de pauta para a proxima reuniao 

Artigo 15 Para cada reuniao realizada lavrar-se-a uma ata, que sera assinada, apos a aprovayao, 

pelo secretario, pelo presidente e pelos conselheiros presentes. 

§ 1.0
- A ata lavrada, ate vinte dias uteis apos a reuni ao, sera !ida, di scutida, aprovada e assinada 

na reun iao segu inte 

§2. 0 
- Qualquer retificayao de ata devera ser di scutida, aprovada e, depois disso, 

incorporada ao documento original para assinatura dos conselheiros presentes a respectiva 

reuniao. 

§ 3° - A Ata aprovada seni disponibilizada a comunidade academica na pagina 

eletronica da institui9ao, no prazo maximo de tn ~s dias (rtei s apos o encerramento da reuniao que 

a aprovou. 

Artigo 16 A ordem do dia constituir-se-a da apresenta((iio, leitura, discussao e votac;ao dos 

assuntos em pauta e dos processes distribuidos para serem relatados na reuniao. 

Paragmfo Unico Por decisao do presidente, desde que justificada perante aos conselheiros, 

podera ocorrer mudan9a na ordem do dia e inclusao ou exclusao de item de pauta, desde que a 

solicita~ao seja aprovada em vota~ao pelos consclheiros. 

At1igo 17 Das co muni ca~toes do presidente constani a correspondencia recebida e expedida, de 

interesse do Conselho Superior, ou relativa a outro assunto de interesse do TFSP que nao 

envo lva materia a ser discutida na reuniao. 

Artigo 18 As comunica96es dos conse lheiros constituir-se-ao de informa96es, pedidos de 

esclarecimentos e quaisquer outros assuntos de interesse do Conselho Superior ou do IFSP. 

CAPiTULO VI 

DAS PROPOSI<;OES E DELIBERA(:OES 

Artigo 19 Todos os assuntos submetidos a apreciac;ao do Conselho Superior serao apresentados 

por escrito e fonnarao processes numerados sequencialmente. 

Artigo 20 Todo conselheiro podera apresentar so licita9ao para a inclusao de materia para a 

proxima reuniao: 

§ 1.0 por escri to, com antecedencia de ate dez dias (rteis da reuniao, e com as devidas 

justifi cativa e fundamentac;ao. 
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Parâgrafo Unico A reuniăo poderă ser suspensa por decisăo do colegiado, devendo ser 

retomada em data a ser determinada. 

Artigo 14 A pauta de cada reuniăo seră dividida em quatro partes, sequencialmente em: 

l, aprovacăo da ata da reuniăo anterior 

Il. ordem do dia 

III. comunicacăes do presidente e conselheiros 

IV. inclusâo de itens de pauta para a proxima reuniăo 

Artigo 15 Para cada reuniâo realizada lavrar-se-ă uma ata, que seră assinada, apos a aprovaşăo, 

pelo secretârio, pelo presidente e pelos conselheiros presentes. 

ŞI. - A ata lavrada, at€ vinte dias uteis apos a reuniăo, seră lida, discutida, aprovada e assinada 

na reuniăo seguinte 

$2.* - Qualquer retificacăo de ata deveră ser discutida, aprovada e, depois disso, 

incorporada ao documente original para assinatura dos conselheiros presentes a respectiva 

reuniăo. 

Ş 39 - A Ata aprovada serâ disponibilizada ă comunidade academica na pâgina 

eletrânica da instituicăo, no prazo mâximo de trâs dias uteis ap6s o encerramento da reuniăo que 

a aprovou. 

Artigo 16 A ordem do dia constituir-se-â da apresentacăo, leitura, discussăo e votacăo dos 

assuntos em pauta e dos processos distribuidos para serem relatados na reuniăo. 

Parâgrafo Unico Por decisăo do presidente, desde que justificada perante aos conselheiros, 

poderă ocorrer mudanqa na ordem do dia e inclusăo ou exclusăo de item de pauta, desde que a 

solicitacăo seja aprovada em votacăo pelos conselheiros. 

Artigo 17 Das comunicacâes do presidente constară a correspondencia recebida e expedida, de 

interesse do Conselho Superior, ou relativa a outro assunto de interesse do IFSP que năo 

envolva materia a ser discutida na reuniăo. 

Artigo 18 As comunicacâes dos conselheiros constituir-se-ăo de informacăes, pedidos de 

esclarecimentos e quaisquer outros assuntos de interesse do Conselho Superior ou do IFSP. 

CAPITULO VI 

DAS PROPOSICOES E DELIBERACOES 

Artigo 19 Todos os assuntos submetidos ă apreciacăo do Conselho Superior serăo apresentados 

por escrito e formarăo processos numerados sequencialmente. 

Artigo 20 Todo conselheiro poderâ apresentar solicitacăo para a inclusăo de materia para a 

proxima reuniăo: 

$1.2 por eserito, com antecedância de at€ dez dias uteis da reuniăo, e com as devidas 

justificativa e fundamentacăo. DN
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§2.0 durante a reun iao do Conse lho, com as devidas justificativa e fu ndamentar,:ao. 

Ar·tigo 21 A materia submetida a deliberac;:ao do Conselho sera decidida, preferencialmente por 

con sen so. 

Panigrafo Unico Nao ocorrendo consenso, a materia sera submetida a votac;:ao dos conselheiros 

e aprovada por maioria simples, cabendo, em caso de empate, o exercfcio do voto de qualidade 

por pa rte do presidente. 

Artigo 22 Caso haja necessidade da realizac;:ao de votac;:ao, esta podera ser simb61ica, nominal 

ou por escrutfnio secreta, a criteria do presidente e corn a anuencia do Conselho. 

§ 1.0 Na votac;:ao simb61ica, o presidente considerara aprovada a materia que obtiver 

maioria simples dos votos. 

§2.0 Na votac;:ao nominal, o presidente so licitara que cada conselheiro pronuncie seu 

voto, registrando-se em ata o n(tmero de votos favoraveis, contraries e abstenc;:oes a materia. 

§3. 0 A votayao por escrutfnio secreta sera por decisao de dois teryos dos conselheiros, 

por meio da qual cada um deles recebera cedula de votac;:ao, que sera recolhida em urna propria, 

sendo os votos apurados pelo secretario, a vista dos conselheiros. 

Ar·tigo 23 Em situayoes de urgencia e no interesse do I FSP, o presidente pod era tomar decisoes 

ad ref erendum do Conselho Superi or, cabendo sua apreciayao na primeira reuniao subsequente. 

Artigo 24 As decisoes do Conselho Superior serao formal izadas medi ante reso luc;:oes que serao 

divul gadas em todos os meios oficiais de divul gac;:ao di sponfveis do IFSP. 

Panigr·afo Unico Por decisao do Conselho Superior, poderao ser adotados outros documentos 

nonnativos que serao objeto de di sciplinamento e nomenclatura apropriada aos seus objetivos. 

Artigo 25 A expedic;:ao, a publ icac;:ao e a divulgac;:ao dos atos do Conselho Superior serao 

efetuadas, no maximo, dentro do prazo de dez dias (tteis, contados da data de reuniao em que 

foram aprovados pelo Colegiado, vigorando seus efcitos a partir da data de publicayao. 

CAPITULO VII 

DA PRESIDENCIA 

Artigo 26 0 reitor e presidente do Conselho Superior, cabendo, em sua ausencia ou 

imped imento, a conduyao das reun ioes ao rei tor em exercfcio ou ao substitute por ele 

previamente designado dentre os membros do Conselho. 

Artigo 27 Compete ao presidente do Conselho Superior : 

I. presidir as reunioes; 

ll. convocar as reunioes mensais, propor e organizar a pauta; 
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$2.” durante a reuniăo do Conselho, com as devidas justificativa e fundamentacăo. 

Artigo 21 A materia submetida â deliberacăo do Conselho seră decidida, preferencialmente por 

consenso. 

Parâgrafo Unico Năo ocorrendo consenso, a materia seră submetida ă votacăo dos conselheiros 

e aprovada por maioria simples, cabendo, em caso de empate, o exercicio do voto de qualidade 

por parte do presidente. 

Artigo 22 Caso haja necessidade da realizacăo de votacăo, esta poderă ser simbâlica, nominal 

ou por escrutinio secreto, a criterio do presidente e com a anuencia do Conselho. 

$1.* Na votacăo simbâlica, o presidente considerară aprovada a materia que obtiver 

maioria simples dos votos. 

$2.* Na votagăo nominal, o presidente solicitară que cada conselheiro pronuncie seu 

voto, registrando-se em ata o numero de votos favorăveis, contrărios e abstencâes ă materia. 

$3.* A votagăo por escrutinio secreto seră por decisăo de dois tercos dos conselheiros, 

por meio da qual cada um deles receberă cedula de votacăo, que seră recolhida em urna propria, 
sendo os votos apurados pelo secretărio, ă vista dos conselheiros. 

Artigo 23 Em situaces de urgencia e no interesse do IFSP, o presidente poderă tomar decisces 

ad referendum do Conselho Superior, cabendo sua apreciacăo na primeira reuniăo subsequente. 

Artigo 24 As decises do Conselho Superior serăo formalizadas mediante resolucâes que serăo 

divulgadas em todos os meios oficiais de divulgacăo disponiveis do IFSP. 

Parâgrafo Unico Por decisăo do Conselho Superior, poderăo ser adotados outros documentos 

normativos que serăo objeto de disciplinamento e nomenclatura apropriada aos seus objetivos. 

Artigo 25 A expedicăo, a publicacăo e a divulgacăo dos atos do Conselho Superior serăo 

efetuadas, no mâximo, dentro do prazo de dez dias uteis, contados da data de reuniăo em que 

foram aprovados pelo Colegiado, vigorando seus efeitos a partir da data de publicacăo. 

CAPITULO VII 
DA PRESIDENCIA 

Artigo 26 O reitor € presidente do Conselho Superior, cabendo, em sua ausância ou 

impedimento, a condugăo das reunides ao reitor em exercicio ou ao substituto por ele 

previamente designado dentre os membros do Conselho. 

Artigo 27 Compete ao presidente do Conselho Superior : 

Il. presidir as reunices; 

Il. convocar as reunides mensais, propor e organizar a pauta;
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III. dirigir as discuss5es, concedendo a palavra aos conselheiros, pela ordem 

em que for pedida, coordenando e mediando os debates intervindo para 

os esclarecimentos e para o andamento satisfat61io das reunioes; 

IV. resolver quest5es de ordem; 

V. dirigir os processos de votac;ao; 

VI. zelar pela ordem e disciplina durante as reunj5es; 

VII. fazer uso do voto de qualidade para desempate; 

VIII. nomear e dar posse aos membros do Conselho Superior; 

IX. designar secretario ad hoc para as reunioes nas quais ocon·a impedimenta 

do secretario do Conselho Superior; 

X. determinar a expedic;ao e publicac;ao das resoluc;oes do Conselho 

Superior; 

XI. distribuir processos para a analise dos conselheiros, designando, quando 

couber, relatores para materias, que serao submetidas a decisao do 

Conselho Superior; 

XII. responsabilizar-se por outras atribuic;oes inerentes a presidencia do 

Conselho Superior. 

CAPITULO VIII 

DA SECRETARIA 

Artigo 28 0 Conselho Superior ten\ um secretario de livre escolha do presidente entre os 

servidores do fFSP. 

Artigo 29 Compete ao Secretario: 

I. lavrar e encaminhar para aprovayao as atas de reuniao do Conselho Superior; 

II. preparar o exped iente para despacho ou assinatura do presidente; 

Ill. enviar aos conselheiros titulares e suplentes, o material que sera 

apreciado e o encaminhamento dos processos distribuidos pelo 

presidente; 

IV . enviar aos conselheiros titulares a convocac;ao das reuni5es; 

V. enviar a convocac;ao ao conselheiro suplente, quando do recebimento da 

justificativa de ausencia previamente encaminhada, por escrito, pelo 

respectivo titular; 

VI. responsabilizar-se pela correspondencia do Conselho; 

VII. providenciar a divulgac;ao das resoluc;oes do Conselho Superior; 
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dirigir as discussăes, concedendo a palavra aos conselheiros, pela ordem 

em que for pedida, coordenando e mediando os debates intervindo para 

os esclarecimentos e para o andamento satisfatorio das reunies; 

resolver questâes de ordem: 

dirigir os processos de votacăo; 

zelar pela ordem e disciplina durante as reunides; 

fazer uso do voto de qualidade para desempate; 

nomear e dar posse aos membros do Conselho Superior; 

designar secretărio ad hoc para as reunides nas quais ocorra impedimento 

do secretârio do Conselho Superior; 

determinar a expedicăo e publicacăo das resolucâes do Conselho 

Superior; 

distribuir processos para a anâlise dos conselheiros, designando, quando 

couber, relatores para matcrias, que serăo submetidas ă decisăo do 

Conselho Superior; 

responsabilizar-se por outras atribuicăes inerentes ă presidencia do 

Conselho Superior. 

CAPITULO VIII 

DA SECRETARIA 

Artigo 28 O Conselho Superior teră um secretărio de livre escolha do presidente entre os 

servidores do IFSP. 

Artigo 29 Compete ao Secretârio: 

Ii, 

II. 

II. 

IV. 

VI. 

VII. 

lavrar e encaminhar para aprovagăo as atas de reuniăo do Conselho Superior; 

preparar o expediente para despacho ou assinatura do presidente; 

enviar aos conselheiros titulares e suplentes, o material que seră 

apreciado e o encaminhamento dos processos distribuidos pelo 

presidente; 

enviar aos conselheiros titulares a convocacâo das reunides; 

enviar a convocacăo ao conselheiro suplente, quando do recebimento da 

justificativa de ausância previamente encaminhada, por escrito, pelo 

respectivo titular; 

responsabilizar-se pela correspondencia do Conselho; 

providenciar a divulgacăo das resolucăes do Conselho Superior; 

ÎN
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VIII. organizar a documentayao, os arquivos e o acesso as infonna96es do 

Conselho Superior; 

IX. encaminhar ped idos de informayao e diligencias que tiverem sido 

solicitados pelos conselhe iros sabre processos em anali se do Conselho 

Superior; 

X. colaborar na organizayao da ordem do dia e da pauta das reunioes ; 

XL providenc iar os materiais e serviyos de apOLo necessaries ao 

funcionamento do Conselho Superior; 

Xll. incumbir-se das demais tarefas inerentes a secretaria do Conselho 

Superio r e/ou de legadas pe la presidencia. 

xm. 

CAPITULO IX 

DAS A TRIBUI<;OES E PRERROGATIV AS DO CONSELHEIRO 

Artigo 30 Sao atribuic;oes do Conselheiro: 

I. participar das reun i6es do Conse lho Superior atuando no interesse do I FSP; 

II. exercer o d ire ito de voto nas tomadas de decisao; 

III. re latar as materias sob sua responsabilidade; 

IV. manter o enderec;o proftss ional e de corre io e letron ico atualizados junto a 
secretaria do Conselho Superior; 

V. zelar pel a atuac;ao etica, moral e responsavel. 

Artigo 31 Sao prerrogativas do conselheiro: 

I. solicitar a presidencia in fonnac;6es de qualquer natureza sabre o IFSP; 

II. encaminhar, nas reunioes, assu ntos de interesse de seu segmento representative; 

III. efetuar, com prev ia agendamento, vis itas com vistas ao acompanhamento de 

atividades do lFSP; 

rv. solicitar a uti lizac;ao de materia is e servic;os de apoio do IFSP necessaries ao 

plena exercicio de sua func;ao. 

CAPITULO X 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Artigo 32 0 Conselho Superior podera, por del iberac;ao de dois terc;os dos membros, autorizar a 

nomeac;ao de servidor efetivo, na condic;ao de interventor, pelo prazo maximo de 120 dias, em 

qualq uer insHincia admini strativa do IFSP. 

Paragrafo Unico 0 prazo maximo definido no caput deste arti go podeni ser prorrogado por 

de liberac;ao do Conse lho Superior, exigindo-se o mesmo quorum qualiftcado . 

[f}JJ 
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organizar a documentacăo, os arquivos e o acesso âs informacăes do 

Conselho Superior; 

encaminhar pedidos de informacăo e diligâncias que tiverem sido 

solicitados pelos conselheiros sobre processos em anâlise do Conselho 

Superior; 

colaborar na organizacăo da ordem do dia e da pauta das reunies; 

providenciar os  materiais e  servicos de apoio necessârios ao 

funcionamento do Conselho Superior; 

incumbir-se das demais tarefas inerentes ă secretaria do Conselho 

Superior e/ou delegadas pela presidância. 

CAPITULO IX 

DAS ATRIBUICOES E PRERROGATIVAS DO CONSELHEIRO 

Artigo 30 Săo atribuices do Conselheiro: 

l. 

II. 

II. 

IV. 

Y, 

participar das reunides do Conselho Superior atuando no interesse do IFSP; 

exercer o direito de voto nas tomadas de decisăo; 

relatar as matcrias sob sua responsabilidade; 

manter o endereco profissional e de correio eletrânico atualizados junto ă 

secretaria do Conselho Superior; 

zelar pela atuagăo ctica, moral e responsâvel. 

Artigo 31 Săo prerrogativas do conselheiro: 

J, 

Ii 

III. 

IV. 

solicitar ă presidância informacâes de qualquer natureza sobre o IFSP; 

encaminhar, nas reunies, assuntos de interesse de seu segmento representativo; 

efetuar, com previo agendamento, visitas com vistas ao acompanhamento de 

atividades do IFSP; 

solicitar a utilizacăo de materiais e servicos de apoio do IFSP necessârios ao 

pleno exercicio de sua funcăo. 

CAPITULO X 
DAS DISPOSICOES GERAIS 

Artigo 32 O Conselho Superior poderâ, por deliberacăo de dois tergos dos membros, autorizar a 

nomeacăo de servidor efetivo, na condicăo de interventor, pelo prazo mâximo de 120 dias, em 

qualquer instância administrativa do IFSP. 

Parâgrafo Unico O prazo mâximo definido no capur deste artigo poderă ser prorrogado por 

deliberacăo do Conselho Superior. exigindo-se o mesmo guorum qualificado. 

60



INSTlTUTO FEDERAL ,, 
A provado pel a Resolu<;ilo n,• II 00, de 3 de dezcmbro de 20 13 

Artigo 33 0 conselhe iro que desejar di sputar processo eleitora l para a fu nc;:ao de re itor ou 

diretor gera l de campus devera se licenciar do cargo a partir da data de inscric;:ao da candidatura, 

podendo reassumi-lo ap6s a homologac;:ao do resul tado final da respectiva e le ic;:ao, desde que 

nao gere, a criterio do Conselho Superior, confl ito de representatividade. 

Artigo 34 Nao sera devida qua lquer remunera<;ao ao conselhei ro pe la participa<;ao em reunioes, 

sendo considerada como relevante servic;:o. 

Panigrafo Unico As despesas com diarias e passagens relativas a deslocamentos dos 

conselheiros a servic;:o da lnstituis;ao serao autorizadas pelo reitor de acordo com a legislac;:ao 

v igente. 

Artigo 35 A presidencia e a secretaria do Conselho Superior func ionarao regulannente no 

horari o de expediente administrative do IFSP. 

A•·tigo 36 0 presente Regulamento podera ser reformulado por meio de requerimento, 

resguardado o quorum de man ifestac;:ao favorave l de metade mais um , do total de conselheiros. 

Artigo 37 Os casos omi ssos serao resolv idos pelo Conselho Superior. 

Artigo 38 Este Regu lamento entrani em vigor ap6s aprovac;:ao e publicac;:ao pelo Conselho 

Superior. 

EDUARDO ANTON IO MODENA 
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Artigo 33 O conselheiro que desejar disputar processo eleitoral para a funcăo de reitor ou 

diretor geral de campus deveră se licenciar do cargo a partir da data de inscricăo da candidatura, 

podendo reassumi-lo ap6s a homologacâăo do resultado final da respectiva eleicăo, desde que 

năo gere, a critârio do Conselho Superior, conflito de representatividade. 

Artigo 34 Năo serâ devida qualquer remuneracăo ao conselheiro pela participacăo em reunies, 

sendo considerada como relevante servico. 

Parâgrafo Unico As despesas com diărias e passagens relativas a deslocamentos dos 

conselheiros a servico da Instituicăo serâo autorizadas pelo reitor de acordo com a legislacăo 

vigente. 

Artigo 35 A presidencia e a secretaria do Conselho Superior funcionarăo regularmente no 

horârio de expediente administrativo do IFSP. 

Artigo 36 O presente Regulamento poderă ser reformulado por meio de requerimento, 

resguardado o quorum de manifestagăo favorâvel de metade mais um, do total de conselheiros. 

Artigo 37 Os casos omissos serăo resolvidos pelo Conselho Superior. 

Artigo 38 Este Regulamento entrară em vigor apos aprovacăo e publicacăo pelo Conselho 

Superior. 

DOD 
EDUARDO ANTONIO MODENA


